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    PROTOKÓŁ Nr 40.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 24 września 2019 roku o godz. 8:30  

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 – omówienie spotkań, które odbył starosta w okresie między 

zarządami. 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania nagrody Starosty Kępińskiego 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie terminu i sposobu przyjmowania uwag i 

opinii do projektu Programu Współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2020 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał.  

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił projekt autopoprawki zarządu do uchwały Rady 

Powiatu Kępińskiego: 

 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, 

 

Projekt zostanie przekazany do Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na 

najbliższej sesji. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Wniosek Radnego Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu na 

2020r. środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego przebudowy drogi powiatowej 

relacji Grębanin- Nosale, środki na stypendia dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, 

zabezpieczenie środków na roboty budowlane i remonty zabytkowych kościołów wpisanych do 
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rejestru zabytków, zabezpieczenie środków dla organizacji pozarządowych. Wniosek zostanie 

przekazany do Wydziału Budżetu i Finansów celem rozpatrzenia przy projektowaniu budżetu na 

2020r. 

 

 Wniosek Radnej Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu 

Kępińskiego na rok 2020 środków na zmianę dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 

powiatowej na odcinku Mroczeń – Laski poprzez doprojektowanie ścieżki rowerowej i świateł z 

algorytmem sterowania w miejscowości Laski od strony Mroczenia, zakup i montaż sygnalizacji 

świetlnej z algorytmem sterowania w miejscowości Kuźnica Trzcińska, uzupełnienie asfaltu na 

drodze powiatowej w miejscowości Wodziczna, kontynuację nakładek bitumicznych na drodze 

Trzcinica- Piotrówka, Pomiany – Kuźnica Trzcińska, Wodziczna – Ignacówka III, montaż 

dodatkowych znaków na łuku drogi powiatowej w miejscowości Smardze, wykonanie chodnika w 

miejscowości Granice od skrzyżowania do byłego przejazdu kolejowego. Wniosek zostanie 

przekazany do Wydziału Budżetu i Finansów celem rozpatrzenia przy projektowaniu budżetu na 

2020r. 

 

 Wniosek Radnej Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu 

Kępińskiego na rok 2020 środków na remont- nakładkę na drodze powiatowej relacji Mikorzyn – 

Przybyszów, budowę chodnika przez miejscowość Mechnice, wycięcie suchych drzew oraz 

regulacja konarów drzew na odcinku drogi Mikorzyn- Mechnice- Torzeniec oraz Mikorzyn – 

Domanin. Wniosek zostanie przekazany do Wydziału Budżetu i Finansów celem rozpatrzenia przy 

projektowaniu budżetu na 2020r. 

  

 Wniosek Radnego Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia najpilniejszych zadań 

inwestycyjnych do projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2020 w tym realizacja 

przebudowy drogi powiatowej relacji Laski – Trzcinica zgodnie z opracowaną dok. projektową, 

uzupełnienie w 2019r. dokumentacji projektowej o ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku drogi 

Laski – Mroczeń i aplikowanie o środki zewnętrzne w 2020r., dokończenie remontów dróg na 

terenie gminy Trzcinica poprzez wykonanie nakładek na odcinkach dróg Trzcinica- Pomiany- 

Kuźnica Trzcińska do granicy województwa, Trzcinica- Piotrówka do drogi nr 39, Wodziczna - 

Ignacówka III, Trzcinica – Wodziczna, uzupełnienie asfaltem poboczy w miejscowości 

Wodziczna, poprawa odcinka drogi Borek – Kuźnica Trzcińska do granicy województwa, 

równanie i utwardzenie kamieniem odcinka drogi Smardze – Mroczeń, budowę chodników, 

montaż inteligentnej sygnalizacji świetlnej w Trzcinicy na skrzyżowaniu na ul. JP II z ul. 

Kwiatową i Szkolną, montaż barier ochronnych – ul. Kluczborska w Trzcinicy. Wniosek zostanie 

przekazany do Wydziału Budżetu i Finansów celem rozpatrzenia przy projektowaniu budżetu na 

2020r. 

 

 Interpelację Radnego rady Powiatu Kępińskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa 

użytkowników drogi powiatowej poprzez zabezpieczenie środków i budowę brakującego 

chodnika w miejscowości Trzcinica ul. Jana Pawła II- od skrzyżowania z ul. Szkolną do 

skrzyżowania z ul. Boczną. Sprawa dotyczy uzupełnienia fragmentu chodnika w ciągu drogi 

powiatowej odtwarzanej po budowie kanalizacji. Brakująca długość chodnika ok. 120 m.b.  

Z uwagi na brak środków w tegorocznym budżecie powiatu wnioskowane zadanie zostało 

przekazane, jako wniosek do Wydziału Budżetu i Finansów celem rozpatrzenia przy projektowaniu 

budżetu na rok 2020.  

 

 Pismo Z-cy dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z prośbą o wyrażenie zgody na 

dokonanie od września br. podwyżek wynagrodzenia zasadniczego każdemu pracownikowi 

merytorycznemu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zespołu ds. 

Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie średnio o 400,00zł brutto. Środki w wysokości 

30 900,00zł na zabezpieczenie podwyżek w roku 2019 pochodzić będą z budżetu PCPR, po 

dokonaniu za zgodą zarządu zmian w planie finansowym. Wynagrodzenia pracowników PCPR 

oraz PZOoN są niskie, kształtują się na poziomie od 2 346,00 do 3 162,00zł brutto. Zarząd zwróci 

się z prośbą do PCPR o szczegółową informację w sprawie wynagrodzeń pracowników 

merytorycznych i rozpatrzy sprawę na kolejnym posiedzeniu.  

 

 Pismo Kępińskiego Klubu Sportowego „POLONIA” z prośbą o bezpłatne udostepnienie hali 

sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w dniach 27-29 września 2019r. w 
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związku z organizacją 43 Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt. Zarząd zaopiniował 

prośbę pozytywnie. Do korzystającego z sali sportowej będzie należało pokrycie kosztów 

osobowych związanych ze sprzątaniem i opieką obiektu. 

 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn: Powiatowy Dzień Dziecka w Trzebieniu” 

zrealizowanego w ramach otwartego konkursu ofert przez Ochotniczą Straż Pożarną w Trzebieniu.  

Sprawozdanie zostało sprawdzone przez wydziały merytoryczne pod względem merytorycznym i 

rachunkowym. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie. 

 Pismo Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski przekazujące uchwałę zarządu 

stowarzyszenia w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich na 2020r. Składka dla 

samorządu powiatowego wynosi 11 154,00zł. Środki na składki członkowskie zostaną 

zaplanowane w budżecie na 2020r.  

 Pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie 

dofinansowania introdukcji zwierzyny drobnej – głownie bażantów ze środków pochodzących z 

kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Proponowana kwota dofinansowania na zakup bażantów 

to kwota w wysokości 5 888,00zł (32zł/ szt./ 24 tygodniową) zabezpieczona została w rozdziale 

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu. Ilość przekazywanych bażantów będzie 

proporcjonalna do powierzchni dzierżawionych obwodów łowieckich- Koło Diana- 57 szt., Koło 

Jeleń w Rychtalu – 54 szt., Koło Hubert w Bralinie – 19 szt., Koło Knieja w Kępnie – 38 szt., 

Koło Jaźwiec w Katowicach – 16 szt. W sumie 184 sztuki bażantów. Zarząd wyraził zgodę na 

zakup bażantów. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 83.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie 

przyznania nagrody Starosty Kępińskiego 

 Uchwała Nr 84.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 września 2019 r. w sprawie 

terminu i sposobu przyjmowania uwag i opinii do projektu Programu Współpracy Powiatu 

Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2020 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Nie wniesiono wolnych głosów i wniosków 

Na tym posiedzenie zakończono 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – Robert Kieruzal  /-/ 

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 


