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    PROTOKÓŁ Nr 39.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 17 września 2019 roku o godz. 11:00  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu 

2. Alicja Śniegocka – Członek Zarządu - nieobecna 

3. Renata Ciemny - Członek Zarządu  

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu 

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu  

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia przedstawienie porządku obrad 

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Kępińskiego 

3. Sprawy bieżące i sprawozdanie z okresu między posiedzeniami zarządu 

4. Omówienie projektów uchwał  

5. Omówienie pism przekazanych na posiedzenie zarządu 

6. Podjęcie uchwał, postanowień, opinii i wniosków 

7. Wnioski i wolne głosy 

 

I. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu powiatu, starosta przedstawił 

sprawozdanie z okresu między zarządami. 

 Starosta przedstawił: 

o Pismo kierowane do Samorządowej Biblioteki Publicznej im. Marii Fredrów hr. 

Szembekowej w Kępnie w sprawie budowy drenażu oraz odwodnienia budynku biblioteki 

na potrzeby zadania pn. „Odnowa Biblioteki – modernizacja Samorządowej Biblioteki 

Publicznej w Kępnie” na działkach nr 1953/3 i 1956/3 położonych w Mieście Kępnie- 

stanowiących własność Powiatu Kępińskiego- GGN 

o Wezwanie do zaniechania naruszeń prawa własności, wystosowane do osób, które zajęły 

nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Kępińskiego bez wiedzy i zgody właściciela- 

GGN. Sprawa dotyczy miejscowości Proszów.  

II. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał zarządu: 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wniosku z dnia 04.09.2019 r. Wójta Gminy 

Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa z 

dnia 29.07.2019 r. przez Pana Marka Kruszewskiego o wydanie opinii dotyczącej „Budowy 

drogi gminnej w Baranowie (łączącej drogę powiatową Nr 5704P z drogą krajową nr 11)” na 

działkach nr. ewid.: 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 477, 478, 479, 487, 485, 

824, 825, 489, 491, 1443, 493, 494 na terenie gminy Baranów, Powiatu Kępińskiego, 

województwa wielkopolskiego zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1474)    

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia 

kategorii dróg powiatowych dróg nr 1315 O o przebiegu Wędrynia- Gronkowice i nr 1317 O o 

przebiegu Kuniów- Szumirad na terenie powiatu kluczborskiego. 
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 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia 49 

odcinków dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kępno. 
 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał.  

 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił projekt uchwały Rady Powiatu Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności 

Gimnazjum Specjalnego w Słupi pod Kępnem, 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie w 

czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie, 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Kępnie w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcącego Nr II w Kępnie, 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

czteroletniego Technikum Nr 1 w Kępnie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w Kępnie, 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

czteroletniego Technikum Nr 2 w Kępnie w pięcioletnie Technikum Nr 2 w Kępnie, 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 

trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kępnie, 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według 

algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2019, 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/282/2018 Rady 

powiatu Kępińskiego z dnia 16 października 2018r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i 

kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów w roku 2019. (sesja Rady 

Powiatu Kępińskiego miesiąc październik), 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przekazania Gminie Łęka Opatowska zadania 

zarządzania droga powiatową Nr 5694 P w miejscowości Zmyślona Słupska oraz Stogniew (sesja 

Rady Powiatu Kępińskiego miesiąc październik). 

 

Do wiadomości zarządu Biuro Rady Powiatu Kępińskiego przedstawiło dwa projekty uchwały Rady 

Powiatu Kępińskiego 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rodzaju godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta 

Kępna w porze nocnej, w niedzielę i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2019 

r. do dnia 31 października 2020 r.  

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przekazania informacji do Rzecznika Dyscypliny 

Finansów Publicznych. 
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Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Zostaną one przekazane na ręce Przewodniczącej Rady 

Powiatu celem przedłożenia na sesjach w miesiącu wrześniu i październiku. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie wszczęcia postępowania 

administracyjnego w sprawie wydania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie, z siedzibą przy ul. Szpitalnej 7, 63-600 Kępno, zezwolenia na zbieranie 

zakaźnych odpadów medycznych oraz decyzja w sprawie umorzenia postepowania 

administracyjnego w sprawie udzielenia SPZOZ powyższego zezwolenia z uwagi na wycofanie 

wniosku o jego wydanie. Zarząd przyjął informację do wiadomości 

 

 Pismo Proboszcza Parafii p. w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Hanulinie z prośbą o 

dofinansowanie koncertu Haliny Frąckowiak, który odbędzie się 6.10.2019                                            

r. Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie z uwagi na brak możliwości prawnych 

dofinansowywania powyższych przedsięwzięć.  

 

 Pismo Proboszcza Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie z prośbą o zmianę 

terminu rozliczenia udzielonej dotacji wynikającej z zawartej umowy ZPPP. 032.14.2019 z dnia 

11.04.2019 r. na prace konserwatorskie wybranych elementów ołtarza głównego w kościele 

parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie. Wydział merytoryczny sporządzi stosowny aneks do umowy.  

 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie z prośbą o dodatkowe 

godziny języka polskiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dla uczniów klasy I, którzy są 

obywatelami Ukrainy i rozpoczynają naukę w polskiej szkole w roku szkolnym 2019/2020. 

Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 

 Anonimowe pismo adresowane do Zarządu ze skargą na pracę Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Słupi pod Kępnem. Zarząd zapoznał się ze skargą, zostało ono przekazane zgodnie z 

kompetencją Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego, która przedłoży je Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji do rozpatrzenia.  

 

 Pismo Dyrektora Urzędu Pracy w Kępnie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia 

zlokalizowanego w nieruchomości położonej w Mianowicach 2H oznaczonej, jako działka nr 

1062/16- stanowiącego mienie Powiatu Kępińskiego. Celem wynajęcia będzie prowadzenie 

działalności statutowej przez Wielkopolską Izbę Rolniczą- Biuro Powiatowe w Kępnie. Zarząd 

wyraził zgodę na wynajem pomieszczenia. 

 

 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn: Karta żywej historii” zrealizowanego w 

ramach otwartego konkursu ofert przez Stowarzyszenia Seniorów „Razem”.  Sprawozdanie 

zostało sprawdzone przez wydziały merytoryczne pod względem merytorycznym i rachunkowym. 

Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie. 

 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych z prośbą o przekazanie kostki brukowej na remont 

powierzchni placu wyjściowego dla dzieci przy ZSS w Słupi pochodzącej z rozbiórki chodników 

przy modernizacji drogi powiatowej Myjomice- Ostrówiec w ilości 600 m². Zarząd zaopiniował 

prośbę pozytywnie. 

 

 Pismo Dyrektora SP ZOZ w Kępnie skierowane do firmy MEDILAB, informujące o 

możliwościach żądania od wykonawcy kar umownych w razie naruszenia terminu określonego w 

§ 3 ust. 1 Umowy na realizację zadania pn. Dostawa sprzętu medycznego i pozostałego 

wyposażenia do pomieszczeń nowej Centralnej Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca 

września 2019r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów - 24 

osoby. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 
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 Informację mailową otrzymaną od dyrektorów szkół ponadpodstawowych w sprawie problemów 

z dojazdem młodzieży do szkół. Dyrektorzy informują o dwóch rodzajach problemów 

związanych z dojazdami młodzieży do szkół. Pierwszy z nich to przepełnione autobusy, drugi to 

brak połączeń autobusowych między godziną 16: 00 a 18:00. Zarząd wystosuje pismo do 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim z prośba o podjęcie 

działań mających na celu zapewnienie skutecznego dojazdu uczniów do szkół jak i powrotu po 

zajęciach do domów.  

 Informacje od trzech gabinetów stomatologicznych otrzymaną w odpowiedzi na pismo zarządu  

w sprawie możliwości zapewnienia opieki stomatologicznej uczniom do 19 roku życia w związku 

ze zmiana ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Gabinety udzieliły odpowiedzi 

odmownych, nie będą w stanie zabezpieczyć opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości. Po otrzymaniu odpowiedzi od pozostałych gabinetów 

stomatologicznych podjęte zostaną dalsze działania.  

 Pismo Z-cy dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z informacją dot. realizacji 

Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”. W piśmie 

tym, PCPR opisuje postępowanie z zakresu zamówień publicznych i ofert specjalistów związane 

z realizacją tego programu oraz zwraca się z prośbą o informację czy program ten ma być 

realizowany w sytuacji gdzie po rozeznaniu rynku udział powiatu kształtuje się w wysokości 42% 

całkowitej wartości, a nie jak zakłada program w 20%. Zarząd wyraził zgodę na dalszą realizację 

programu. 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 80.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie 

wniosku z dnia 04.09.2019 r. Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów 

reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 29.07.2019 r. przez Pana Marka 

Kruszewskiego o wydanie opinii dotyczącej „Budowy drogi gminnej w Baranowie (łączącej 

drogę powiatową Nr 5704P z drogą krajową nr 11)” na działkach nr. ewid.: 814, 815, 816, 

817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 477, 478, 479, 487, 485, 824, 825, 489, 491, 1443, 493, 

494 na terenie gminy Baranów, Powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego zgodnie 

z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1474)      

 Uchwała Nr 81.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg nr 1315 O o 

przebiegu Wędrynia- Gronkowice i nr 1317 O o przebiegu Kuniów- Szumirad na terenie 

powiatu kluczborskiego. 
 

 Uchwała Nr 82.VI.2019 Zarządu Powiat Kępińskiego z dnia 17 września 2019 r. w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia 49 odcinków dróg do kategorii dróg gminnych na 

terenie gminy Kępno. 
 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Wniosek Członka Zarządu Powiatu Kępińskiego Renaty Ciemny wraz z podpisami 

mieszkańców go popierających z miejscowości Laski, Smardze, Granice, Borek, Trzcinica 

o uzupełnienie dokumentacji projektowej drogi powiatowej Mroczeń- Laski poprzez 

zaprojektowanie ścieżki rowerowej na całym odcinku drogi oraz sygnalizacji świetlnej z 

algorytmem sterowania przy wjedzie do miejscowości Laski od miejscowości Mroczeń. 

Zarząd przyjął wniosek do wiadomości, zostanie on rozpatrzony w najbliższym możliwym 

terminie.  

Na tym posiedzenie zakończono 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – Robert Kieruzal  /-/ 
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2. Członek Zarządu Powiatu – Alicja Śniegocka   

 

3. Członek Zarządu Powiatu – Renata Ciemny    /-/ 

 

4. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska /-/ 

 

5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki   /-/ 

Protokołowała: M. Osada 


