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    PROTOKÓŁ Nr 42.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 16 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 - nieobecny 

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. (spotkania z jednostkami w sprawie budżetów na 2020r., dofinansowanie na budowę Sali 

gimnastycznej przy LO Nr I, Rada Społeczna SPZOZ, przetarg na sprzedaż działki przy BP) 

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

 Uchwała Zarządu 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 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał.  

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu 

tworzącego do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie, 

Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie 

w dniu 10.10.2019r.  

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 

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

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w 

poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla 

nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński. 
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Uchwała została zaopiniowana przez 2 związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, jeden ze związków nie 

zajął stanowiska w sprawie.   

Zarząd zaakceptował brzmienie projektów uchwał. Dokumenty zostaną przekazanie do Przewodniczącej 

Rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie z informacją o zawarciu 

nieodpłatnej umowy użyczenia- pomieszczenia sali gimnastycznej pomiędzy ZSP Nr 2 a 

Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu na cele prowadzenia zajęć programowych z 

wyszkolenia fizycznego dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Zajęcia będą się 

odbywały w każdą środę w godzinach od 18:00 – 20:00. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

 Pismo Wójta Gminy Łęka Opatowska w sprawie informacji dotyczącej złożenia przez Powiat 

Kępiński wniosku o ujawnienie praw własności dotyczących drogi 5702P od skrzyżowania z 

DK11 w miejscowości Piaski w kierunku Kuźnica Skakawska w V Wydziale Ksiąg Wieczystych 

Sadu Rejonowego w Kępnie. Zarząd poinformuje wójta o stanie załatwienia sprawy. 

 Pismo Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z informacją dotyczącą zimowego 

utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2019/2020- zasady odśnieżania, wykazy odcinków do 

posypywania, zasady łączności itp. Pismo informuje, ze podmiotem, który będzie świadczył 

usługę w sezonie 2019/2020 będzie firma GREGBUD. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

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

października 2019r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów - 34 

osoby. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi po Kępnem z prośbą o umieszczenie w 

planie finansowym na rok 2020 wsparcia finansowego lub rzeczowego (medale, puchary, 

słodycze) na zawody i imprezy okolicznościowe i sportowe prowadzone corocznie przez szkołę. 

Zarząd jak corocznie zaplanuje środki w budżecie Wydziału Edukacji i Sportu.  

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w sprawie zajęcia przez zarząd 

stanowiska w związku z otrzymaniem pisma od Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupi z prośbą 

o umożliwienie nieodpłatnego korzystania z basenu dla uczestników WTZ. Zarząd nie wyraził 

zgody na nieodpłatne korzystanie z basenu. Stawką obowiązującą dla Warsztatów Terapii 

Zajęciowej, podobnie jak dla seniorów jest stawka już znacznie obniżona do wysokości 120,00zł za 

godzinę (+podatek VAT).  

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica w sprawie informacji zwrotnej od zarządu, dotyczącej analizy 

możliwości wykonania przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w miejscowości Wodziczna, 

obok przystanku autobusowego. Po dokonaniu wizji lokalnej przez pracowników Starostwa 

Powiatowego oraz Powiatowego Zarządu Dróg zostanie podjęta ostateczna decyzja. 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z wnioskiem 

o wyrażenie zgody na usunięcie z terenu parku przy Oddziale Leczniczo – Rehabilitacyjnym w 

Grębaninie 2 drzew, które uległy uszkodzeniu podczas ostatnich silnych wiatrów w dniu 30. 

09.2019r. i stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi i obiektów zlokalizowanych bezpośrednio w ich 

sąsiedztwie. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.  

 

 Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

usunięcie z terenu DPS 9 drzew, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców oraz pracowników 

domu, są spróchniałe i suche. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. 

.  

 Zarząd dokonał analizy realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 i zgodnie z art. 

11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148) skierował 

informację do Przewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego celem przedstawienia na najbliższej 

sesji.  
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 Pismo Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Doruchowie w sprawie ujęcia w planie 

budżetowym Powiatu Kępińskiego kwoty w wysokości 15 000,00zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu nowego 17 - osobowego autobusu dla uczestników WTZ-ów 

dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Na zakup autobusu WTZ-ty Doruchów 

planują pozyskać dofinansowanie z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między 

regionami” obszar D- likwidacja barier transportowych. Zarząd po dyskusji, zaopiniował wniosek 

negatywnie. 

 

 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Słupia pod 

Kępnem celem uzgodnienia. Uzgodnienia należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia otrzymania 

projektu. Zarząd nie wnosi uwag do dokumentu. 

 

 Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Gminy Łęka Opatowska uchwały w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych 

w obrębie geodezyjnym Opatów w sąsiedztwie ul. Bolesławieckiej w obrębie geodezyjnym 

Siemianice w miejscowości Klasak w gminie Łęka Opatowska. Zarząd przyjął zawiadomienie do 

wiadomości.   

 

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

informacją o wznowieniu granic działek przeznaczonych pod budowę Sali gimnastycznej przy 

Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego. Na podstawie przeprowadzonej 

analizy stwierdzono nieprawidłowości w posadowieniu budynku usługowego na sąsiedniej działce 

oraz w posadowieniu ogrodzenia. Zarząd skieruje sprawę do Biura Prawnego celem uzyskania 

opinii dotyczącej możliwych do podjęcia kroków prawnych.  

 

 Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie z prośba o zabezpieczenie w tegorocznym 

budżecie powiatu środków w wysokości 65 000,00zł z przeznaczeniem na wsparcie Komendy 

Powiatowej Policji w zakupie radiowozu wersji nieoznakowanej w tzw. układzie partnerskim 

50%/50%. W związku z pojawieniem się w budżecie powiatu wolnych środków zarząd, po dyskusji 

zaopiniował wniosek pozytywnie.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 86.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie 

budżetu powiatu na rok 2019 

 

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 /-/ 
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5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki    

Protokołowała: M. Osada 


