
Strona 1 z 4 

    PROTOKÓŁ Nr 41.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 2 października 2019 roku o godz. 14:00  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu 

2. Alicja Śniegocka – Członek Zarządu  

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- nieobecny 

 

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 ustanowienia nieodpłatnej służebności 

przesyłu na rzecz PKP SA z siedzibą w Warszawie i jej następców prawnych na prawie 

użytkowania wieczystego działek nr: 621/19, 616/13, 616/14 oraz 616/15, obręb Kępno, 

Gmina Kępno 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał.  

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

Powiatu Kępińskiego: 

 Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu. 

 

Zarząd zaakceptował brzmienie projektu uchwały. Dokument zostanie przekazany do Przewodniczącej 

Rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 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. Środki 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 
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2 346,00 do 3 162,00zł brutto. Zarząd wyraził zgodę na podwyżki wynagrodzenia dla 

pracowników merytorycznych w wysokości 200,00zł dla osoby od miesiąca października 2019r.   

 Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Rzetni za rok 2018. Zarząd zapoznał 

się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany Przewodniczącemu Rady Powiatu celem 

przedłożenia na najbliższej sesji Rady powiatu Kępińskiego. 

 Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa Społecznego „Tilia” z prośbą o przedłużenie realizacji 

zadania pn.” Ocalić od zapomnienia powiatowe legendy” do dnia 30 listopada 2019r. Zmiana 

dotyczy harmonogramu realizacji zadania- wieczór autorski. Zarząd po zapoznaniu się z 

dokumentacją zaopiniował prośbę negatywnie. 

 Wniosek sołtysa wsi Kierzno w sprawie ujęcia w budżecie powiatu na rok 2020 inwestycji i prac 

do wykonania w miejscowości Kierzno, w tym przełożenie i naprawienie chodnika, w dalszej 

części miejscowości Kierzno, ułożenia nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej, usunięcie 

starych, uszkodzonych zagrażających zdrowiu i życiu drzew przy drodze powiatowej. Wniosek 

zostanie przekazany do Wydziału Budżetu i Finansów celem rozpatrzenia przy projektowaniu 

budżetu na 2020r. 

 

 Wniosek sołtysa sołectwa Mielęcin- Weronikopole w sprawie ujęcia w projekcie budżetu na rok 

2020 dokończenia drogi powiatowej na odcinku Weronikopole – Marcinki (ułożenie asfaltu). 

Odcinek jest utwardzony kamieniem, jednak podczas opadów jest wymywany. Droga stanowi 

łącznik między gminą Bralin a gminą Kobyla Góra powiatu ostrzeszowskiego. Wniosek zostanie 

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

2020r. 

 

 Wniosek sołtysa wsi Rzetnia w sprawie ujęcia w projekcie budżetu na rok 2020 inwestycji pn. „ 

Remont kapitalny drogi powiatowej w Rzetni”, jako kontynuację zadania ułożenia nakładki 

asfaltowej w roku 2017. Niezbędne jest również wybudowanie chodnika przez centrum 

miejscowości, gdyż jego brak powoduje znaczne zagrożenie dla poruszających się dzieci i 

wszystkich mieszkańców. Wniosek zostanie przekazany do Wydziału Budżetu i Finansów celem 

rozpatrzenia przy projektowaniu budżetu na 2020r. 

 

 Wniosek sołtysa wsi Krążkowy w sprawie ujęcia w projekcie budżetu na rok 2020 zadań 

dotyczących uzupełnienia oświetlenia na ul. Grabowskiej, odtworzenie zlikwidowanego podczas 

inwestycji chodnika po lewej stronie miejscowości oraz zaprojektowanie przejść dla pieszych, 

modernizację i uzupełnienie chodników w Mianowicach – szczególnie przy Biedronce, budowę 

kładki ruchu dla pieszych nad starą trasa S8, poszerzenie pasa drogi – położenie dywanika 

asfaltowego – na drodze Mikorzyn- Krążkowy. Wniosek zostanie przekazany do Wydziału Budżetu 

i Finansów celem rozpatrzenia przy projektowaniu budżetu na 2020r. 

 

 Wniosek Wójta Gminy Trzcinica w sprawie uwzględnienia w budżecie na 2020 r najpilniejszych 

prac inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych na terenie gminy Trzcinica. 

Wniosek dotyczy wszystkich sołectw z terenu gmina Trzcinica. Wniosek zostanie przekazany do 

Wydziału Budżetu i Finansów celem rozpatrzenia przy projektowaniu budżetu na 2020r. 

 

 Pismo Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego z prośbą o 

przyznanie środków pieniężnych w kwocie 2000,00zł na dofinansowanie wycieczek, świąt 

okolicznościowych, spotkań opłatkowych. Zarząd z uwagi na brak możliwości prawnych na 

dotowanie powyższych przedsięwzięć zaopiniował prośbę negatywnie. Organizacja zostanie 

poinformowana o możliwości złożenia oferty na realizację zadań statutowych w otwartym 

konkursie ofert. 

 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z prośbą o 

wyznaczenie przedstawiciela organu tworzącego SPZOZ na członka komisji konkursowej w 

związku z zamiarem ogłoszenia konkursu na stanowisko z-cy dyrektora ds. medycznych. Zarząd 

zaproponował kandydaturę Pana Roberta Kieruzala, jako przedstawiciela organu tworzącego do 

prac komisji konkursowej. Kandydatura zostanie przedłożona Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej 

i Pomocy Rodzinie celem zaopiniowania. W związku z tym, iż zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa organ założycielski wyznacza przedstawiciela uchwałą rady powiatu, na 
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najbliższej sesji Radzie Powiatu Kępińskiego zostanie przedłożony projekt stosownej uchwały do 

akceptacji 

. 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie kierowane 

do Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

otrzymane do wiadomości zarządu z informacją o dostosowaniu norm zatrudnienia pielęgniarek i 

położnych do posiadanej liczby łóżek w poszczególnych komórkach organizacyjnych szpitala. 

Zmniejszenie łóżek dotyczy oddziałów chirurgii ogólnej, neonatologii, pediatrii i oddziału 

położniczo- ginekologicznego. W sumie zmniejszono liczbę łóżek o 39 łóżek. Zarząd przyjął 

informacje do wiadomości.  

 

 Pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z informacją o planowanej w 2020 

roku realizacji zadania pn. „ Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i 

likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek Państwowej Straży 

Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego” przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W związku z realizacja powyższego 

projektu komendant PSP zwraca się z prośbą o zabezpieczenie w 2020 roku w budżecie powiatu 

środków w wysokości 400 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu 

ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. Zarząd 

wstępnie zaopiniował prośbę pozytywnie. Ostateczną decyzję zarząd podejmie przy rozpatrywaniu 

wniosków do budżetu powiatu na rok 2020. 

 

 Pismo Dyrektora Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Kępnie z prośbą o zwiększenie 

budżetu jednostki o kwotę 12 000,00zł celem zakupu specjalistycznego testu do diagnozy 

zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS- 2, który jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej 

cenionych na świecie narzędzi do rozpoznawania tych zaburzeń. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie, jednak zwróci się do PPP o analizę budżetu i próbę wyasygnowania, chociaż części 

środków na zakup testu z budżetu PPP.  

 

 Informacje od gabinetu stomatologicznego 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. Gabinet udzielił odpowiedzi odmownej, nie 

będzie w stanie zabezpieczyć opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. Po otrzymaniu odpowiedzi od pozostałych gabinetów 

stomatologicznych podjęte zostaną dalsze działania.  

 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn: Znajdź w sobie Kopernika” zrealizowanego 

w ramach otwartego konkursu ofert przez Stowarzyszenie „Olszowa- Sołectwo na czasie”.  

Sprawozdanie zostało sprawdzone przez wydziały merytoryczne pod względem merytorycznym i 

rachunkowym. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie. 

 Pismo Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w 

odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie wstępnego oszacowania kosztów wykonania podziałów 

nieruchomości dla inwestycji przebudowy drogi relacji Kępno- Osiny. Po przeprowadzonym 

badaniu rynku w formie zapytania o szacowanie wartości zamówienia. Po uśrednieniu cen 

uzyskanych w odpowiedzi od firm geodezyjnych działających na terenie powiatu kępińskiego 

stwierdzono, że średni koszt podziału jednej działki wyniósłby 1508,60zł co w przeliczeniu na 

ilość działek daje kwotę 69 395,60 zł. W związku z powyższym wydział GGN zwraca się z prośbą 

o zwiększenie środków w budżecie wydziału o kwotę 69 400,00zł celem rozpoczęcia procedury 

podziału działek. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie środków dla wydziału GGN na rozpoczęcie 

podziałów działek.  

 Pismo nauczycielek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie w sprawie prośby o 

dofinansowanie w wysokości 600,00zł organizacji III Powiatowego Konkursu Literacko-

Plastycznego pn. Wolna i niepodległa.  Ideą konkursu jest zachęcenie uczniów do podjęcia nauki 

w ZSP Nr1, jest kierowany do młodzieży klas ósmych szkół podstawowych. Środki zostaną 

przeznaczone na zakup nagród. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 

 Pismo Związku Powiatów Polskich przekazujące „Raport z badania sytuacji finansowej szpitali 

powiatowych”. Zarząd zapoznał się z dokumentem.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 
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 Uchwała Nr 85.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 października 2019 r. w 

sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PKP SA z siedzibą w 

Warszawie i jej następców prawnych na prawie użytkowania wieczystego działek nr: 621/19, 

616/13, 616/14 oraz 616/15, obręb Kępno, Gmina Kępno 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Wniosek Członka Zarządu Powiatu Kępińskiego o przywrócenie linii autobusowych na 

terenach gmina Łęka Opatowska, Bralin, Baranów i Kępno w sposób umożliwiający 

swobodny dojazd dzieci i młodzieży do szkół. 

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 


