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    PROTOKÓŁ Nr 43.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 22 października 2019 roku o godz. 13:00  

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 

 

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- dalsze konsultacje budżetów na 2020 rok z jednostkami, zakończenie montażu Otwartych 

Stref Aktywności przy DPS Rzetnia i ZSP Nr 1, spotkanie ze Starostą Wieruszowskim w sprawie 

wspólnej realizacji inwestycji przebudowy drogi relacji Opatów- Bolesławiec, termin podpisania 

umowy o dofinansowanie na realizację przebudowy drogi powiatowej na odcinku Laski- Trzcinica. 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 242.V.2018 Zarządu 

Powiatu Kępińskiego z dnia 20 marca 2018r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

przy wynajmie pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Powiatu Kępińskiego 

pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie ul. 

Sienkiewicza 25, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie ul. Przemysłowa 10c, 

Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie ul. Dąbrowskiego 3, 

Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. Katowicka 8. 

 

 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 projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, 
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 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, 

 

Zarząd otrzymał do wiadomości projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na 

działalność Dyrektora Powiatowego zarządu Dróg w Kępnie, 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

 

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 Szkoły Pływania „Syrenka” z prośbą o wynajem toru na basenie w Zespole Szkół 

Specjalnych w Słupi pod Kępnem, celem prowadzenia zajęć w zakresie nauki i doskonalenia 

pływania dla dzieci, młodzieży przez instruktorów powyższej szkoły. Zarząd zaopiniował prośbę 

negatywnie. Basen stanowi infrastrukturę szkolną i nie jest wynajmowany podmiotom 

gospodarczym w celach zarobkowych.  

 Zarząd po dokonaniu wizji lokalnej przez pracowników merytorycznych, dyskutował o 

wykonaniu przejścia dla pieszych na drodze powiatowej w miejscowości Wodziczna (dotyczy 

poprzedniego zarządu 22.10.2019r.), obok przystanku autobusowego. Decyzją zarządu przejście 

zostanie wykonane przy okazji remontu drogi w Wodzicznej.  

 

 W związku ze zmianą ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami placówki oświatowe zobowiązane 

są do zapewnienia opieki stomatologicznej uczniom do 19 roku życia. Zarząd wystąpił w dniu 22 

sierpnia 2019r. do 6 gabinetów stomatologicznych z zapytaniem o objęcie opieką stomatologiczną 

w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, uczniów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Kępiński. Wszystkie gabinety stomatologiczne udzieliły negatywnej 

odpowiedzi na powyższe zapytanie. Zarząd przekaże placówkom oświatowym informację zwrotną 

otrzymaną od gabinetów oraz informację w sprawie możliwości skorzystania z Dentobusu celem 

dopełnienia obowiązku ustawowego związanego z opieką stomatologiczną młodzieży.   

 W związku z realizacją inwestycji przebudowy drogi Myjomice- Ostrówiec- Kierzno oraz 

licznymi głosami mieszkańców w sprawie konieczności wykonania przebudowy zjazdów po 

stronie lewej drogi zarząd zdecydował o przesunięciu środków w budżecie powiatu i wykonaniu 

zjazdów po lewej stronie miejscowości. 

 W odpowiedzi na 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 

zdecydował o wykonaniu uzupełniającej dokumentacji projektowej na ścieżkę.  

 Skargę otrzymaną do wiadomości Starosty Kępińskiego na pracownika Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego i ordynatora Oddziału Noworodkowego. Zarząd zwróci się do Dyrektora SPZOZ z 

prośba o informację zwrotną w sprawie załatwienia skargi.   

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 87.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 października 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr 242.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 marca 2018r. w sprawie 

ustalenia minimalnych stawek czynszu przy wynajmie pomieszczeń w budynkach stanowiących 

własność Powiatu Kępińskiego pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie ul. Sienkiewicza 25, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 

2 w Kępnie ul. Przemysłowa 10c, Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka 

Sucharskiego w Kępnie ul. Dąbrowskiego 3, Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. 

Katowicka 8. 
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 Uchwała Nr 88.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 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 

 Członek zarządu Marek Potarzycki zgłosił wniosek o zweryfikowanie możliwości 

stworzenia punktu krwiodawstwa przy SPZOZ w Kępnie. Zarząd zwróci się do Dyrektora 

SPZOZ z zapytaniem o możliwość uruchomienia punktu przy SPZOZ.  

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 


