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    PROTOKÓŁ Nr 45.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 7 listopada 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- nieobecna 

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. 

 Zaproszenie kierowane do starosty na oficjalną wizytę do Aurich celem nawiązania 

współpracy między samorządami. 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresuustawy o 

pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie 

Powiatu Kępińskiego. 

 

 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: 

 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:  

 

 Pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczeniu w sprawie prośby o 

dofinansowanie działania profilaktycznego na szczeblu powiatu, jakim jest V Powiatowy Konkurs 

z Profilaktyki Uzależnień pt. „E-papierosy zatruwają i nam dzieci zabijają” organizowanego przez 

Szkołę Podstawową w Mroczeniu, Komendę Powiatową Policji w Kępnie, Starostwo Powiatowe, 
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GKRPA w Baranowie oraz Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Kępnie. Dyrektor 

zwraca się o dofinansowanie w kwocie 600,00zł z przeznaczeniem na zakup nagród w dwóch 

kategoriach w dwóch kategoriach - szkoła podstawowa klasy V-VI oraz VII – VIII. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia 

działań w celu doprowadzenia instalacji gazu ziemnego do Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. 

Obecnie placówka korzysta z oleju opałowego i paliwa stałego w celu ogrzania pomieszczeń. 

Pismo wnosi, iż biorąc pod uwagę okresy eksploatacji kotłów (kotły olejowe rok produkcji 1995, 

kotły na ekogroszek 2013) oraz obowiązki w zakresie ochrony środowiska koniecznym jest w 

perspektywie następnych lat wymiana na inne, ekologiczne źródła ciepła. Zarząd podejmie kroki w 

celu uzyskania informacji o możliwości doprowadzenia i podłączenia budynku DPS do instalacji 

gazu ziemnego.  

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica otrzymane w odpowiedzi na pismo wydziału merytorycznego SP w 

Kępnie w sprawie prośby o przekazanie środków w wysokości 630 000,00zł oraz zawarcie 

porozumienia na realizację inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Laski 

– Trzcinica – budowy ścieżki pieszo-rowerowej, w związku z ogłoszeniem postepowania 

przetargowego. Sprawa dotyczy Pisma BZ.0022.37.2018. Wójt Gminy wskazuje w piśmie uwagę 

dotyczącą wysokości kwoty dofinansowania realizacji powyższej inwestycji ze strony gminy. 

Pierwotne ustalenia wysokości udziału gminy Trzcinica w finansowaniu ustalone zostały w 

wysokości 50%/ 50% - tj. połowa środków z dotacji z PRGiPID i połowa z gminy. Obecny poziom 

dofinansowania zewnętrznego do inwestycji ze środków FDS wynosi 80%. Ostateczne decyzje w 

sprawie wysokości dofinansowania zostaną podjęte po rozstrzygnięciu postępowania 

przetargowego. 

 Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie 

herbu Powiatu Kępińskiego na płacie sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Kępnie w związku 

z powołaniem komitetu fundacji sztandaru. Termin wręczenia sztandaru przewidziano na dzień 

obchodów jubileuszu 100-lecia Kępińskiej Policji tj. 9 lipca 2020r. Zarząd działając na podstawie 

uchwały Nr XII/70/2007 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 października 2007r. w sprawie zasad 

i warunków używania herbu i flagi Powiatu Kępińskiego wyraził zgodę na umieszczenie herbu na 

sztandarze zgodnie z załącznikiem do powyższej uchwały.  

 

 Pismo Głównego Inspektora Transportu Drogowego w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie 

zaopiniowania i informacji o możliwości posadowienia fotoradaru przy drodze powiatowej nr 

5599P Mikorzyn – Krążkowy oraz zasadności jego montażu we wskazywanym przez mieszkańców 

miejscu. Pismo informuje, że GITD nie dysponuje obecnie urządzeniami, które mogłyby zostać 

zainstalowane w nowych lokalizacjach w ramach Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem 

Drogowym. W celu dokonania zasadności lokalizacji urządzenia rejestrującego wzięto pod uwagę 

analizę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego otrzymaną z Komendy Powiatowej Policji w 

Kępnie, która wykazała, że w latach 2016-2018 na ocenianym odcinku drogi nie odnotowano 

żadnego zdarzenia spowodowanego przekroczeniem dozwolonej prędkości. Wniosek został 

zarejestrowany w prowadzonym przez GIDT wykazie wniosków. W przypadku powstania 

okoliczności umożliwiających dalszą rozbudowę Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem 

Drogowym wnioski zostaną ponownie zweryfikowane celem wyznaczenia lokalizacji o 

największym zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zarząd przekaże informację do 

mieszkańca Mikorzyna wnioskującego o montaż urządzenia i rozważy w przypadku pojawienia się 

wolnych środków w budżecie powiatu, możliwość posadowienia przy przejściu dla pieszych 

inteligentnej sygnalizacji świetlnej pozwalającej na włączenie światła czerwonego w sytuacji 

przekroczenia prędkości przez przejazd.  

 

 Pismo mieszkańca Wieruszowa w sprawie prośby o wyrażenie zgody na wykup działki z zasobów 

SP w Kępnie w obwodzie geodezyjnym Chojęcin Parcele. Z informacji wydziału merytorycznego 

wynika, że działka należy do zasobów Skarbu Państwa, ponadto znajduje się w 10 letniej 

dzierżawie i nie może zostać wystawiona na sprzedaż. Wydział merytoryczny przygotuje informację 

zwrotną dla mieszkańca.  

 Pismo Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim w odpowiedzi na 

pismo zarządu w sprawie działań mających na celu zapewnienie skutecznego dojazdu uczniów do 

szkół jak i powrotu po zajęciach do domów. Pismo informuje, ze PKS Ostrów Wielkopolski podjął 

już działania mające na celu wyeliminowanie problemów związanych z dojazdem do szkół i 
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powrotem młodzieży do domów. Problemy wynikały z braków kadrowych. W odniesieniu do 

przywrócenia komunikacji na trasie Czermin- Mielęcin- Borek Mielęcki- Kępno decydujące 

znaczenie miałoby dofinansowanie do kilometrów przebiegu przez jednostkę samorządu 

terytorialnego w stopniu zabezpieczającym zapewnienie ich rentowności. Zarząd przyjął 

wyjaśnienia do wiadomości. Do gminy Bralin zostanie wystosowane pismo z prośbą o informacje 

dotyczące działań podjętych przez włodarza w celu przywrócenia komunikacji na trasie Czermin- 

Mielęcin- Borek Mielęcki- Kępno.  

 Sprawozdanie finansowe Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi 

p./Kępnem za III kwartał 2019r. otrzymane do wiadomości zarządu. Sprawozdanie zostało 

skontrolowane przez PCPR. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 90.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie 

wsparcia realizacji zadania z zakresuustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia 

ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego. 

 

 Uchwała Nr 91.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 listopada 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 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 


