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    PROTOKÓŁ Nr 44.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 29 października 2019 roku o godz. 15:00  

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 –starosta omówił spotkania, w których brał udział w okresie 

między zarządami. 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 

Powiecie Kępińskim w 2020r. 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał.  

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

 Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu.  

 

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:  

 

 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jankowy 

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

projektu. Zarząd nie wnosi uwag do dokumentu. 

 

 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Grębanin 

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

projektu. Zarząd nie wnosi uwag do dokumentu. 
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 Pismo Wojskowego Komendanta Uzupełnień z Kalisza w sprawie zapisów wynikających ze 

zmiany ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Pismo informuje, że zmiany 

powyższej ustawy upoważniają weteranów i weteranów poszkodowanych do bezpłatnego 

korzystania z hal sportowych, siłowni i pływalni będących w zasobie jednostek samorządu 

terytorialnego. Dokumentem uprawniającym do powyższych zwolnień jest legitymacja weterana 

lub weterana poszkodowanego. Komendant zwraca się z prośba o uwzględnienie zapisów ustawy 

w obowiązujących regulaminach i cennikach obiektów sportowych. Zarząd przekaże informację do 

powiatowych placówek oświatowych dysponujących powyższą bazą sportową.  

 Pismo mieszkańca Kępna, właściciela obiektu handlowego (kiosk spożywczo-warzywny) 

posadowionego na gruncie Powiatu Kępińskiego z prośbą o sprzedaż działki. Grunt jest 

dzierżawiony od Powiatu Kępińskiego od roku 2016. Zarząd przekazał sprawę do wydziału 

merytorycznego celem uzyskania opinii w sprawie ewentualnej sprzedaży oraz informacji 

dotyczących obecnej dzierżawy. 

 Pismo sołtysów miejscowości Myjomice, Ostrówiec, Kierzno wraz z podpisami mieszkańców z 

prośbą o wykonanie wjazdów do posesji wzdłuż remontowanej drogi powiatowej Myjomice – 

Kierzno. Zarząd od początku realizacji inwestycji przebudowy drogi Myjomice- Ostrówiec- 

Kierzno dostrzegał potrzebę i planował wykonanie zjazdów, jednak zgodnie z procedurą przed 

rozpoczęciem realizacji robót dodatkowych na inwestycji należy zabezpieczyć w budżecie powiatu 

odpowiednie środki, co zostało uczynione, zgodnie z decyzją zarządu, na sesji Rady Powiatu 

Kępińskiego w dniu 29 października 2019r. 

 Informację UMiG Kępno w sprawie zimowego utrzymania dróg i ulic gminnych w sezonie 

2019/2020. Zimowe utrzymanie dróg prowadzić będą na terenie miasta Kępna i Hanulina - 

Zakład Usług Komunalnych „Caloring”, na terenach wiejskich Gminy Kępno „Roboty Ziemne” 

Magdalena Sikora – Maślanka. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie przekazujące protokół kontroli 

problemowej przeprowadzonej w dniach 23-25 września 2019r. w Domu Pomocy Społecznej w 

Rzetni. Kontrola dotyczyła oceny standardu podstawowych usług świadczonych przez DPS oraz 

prawidłowości w zakresie pomieszczeń znajdujących się w domu oraz warunków sanitarnych. 

Kontrola nie wykazała uchybień w zakresie prawidłowości usług świadczonych przez DPS. Dom 

na poziomie zadowalającym świadczy na rzecz mieszkańców usługi w zakresie potrzeb 

bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Zarząd zapoznał się z protokołem. Dokument 

zostanie przekazany do komórki kontroli wewnętrznej. 

 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn: „Wakacyjne dzieciaki” zrealizowanego w 

ramach otwartego konkursu ofert przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów.  

Sprawozdanie zostało sprawdzone przez wydziały Starostwa Powiatowego pod względem 

merytorycznym i rachunkowym. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował 

sprawozdanie. 

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

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 W związku z oszczędnościami powstałymi w budżecie zarząd zdecydował o przeznaczeniu w 

2019r. środków na zakup nowego samochodu osobowego przeznaczonego dla potrzeb wyjazdów 

służbowych pracowników Starostwa Powiatowego w Kępnie. Dotychczas używany samochód 

marki Skoda Super B, nr rejestracyjny PKE 77 KN rok produkcji 2007, z uwagi na wysoki 

przebieg km oraz wyeksploatowany stan techniczny wymaga częstych napraw, co pociąga za sobą 

coraz wyższe koszty jego utrzymania. Przebieg samochodu powyżej 185 tys. km, powoduje 

również wysokie koszty bieżącej eksploatacji. W roku 2018 i 2019 samochód uległ kilkukrotnie 

awarii w czasie podróży służbowych, co spowodowało narażenie na niebezpieczeństwo osób nim 

podróżujących. W związku z powyższym zasadnym jest zabezpieczenie środków na doposażenie 

Starostwa Powiatowego w Kępnie w nowy bezpieczny środek transportu. Stary środek transportu 

zostanie sprzedany w drodze przetargu lub oddany w rozliczenie przy zakupie nowego 

samochodu. 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 89.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. 
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Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2020r. 
 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów. 

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 


