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    PROTOKÓŁ Nr 47.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 19 listopada 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 - nieobecna 

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: 

 Nie wniesiono projektów uchwał  pod obrady Zarządu. 

 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania 

publicznego z zakresu administracji rządowej. 

 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 Powiatu Kępińskiego.  

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2019.  

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych 

z usunięciem i przechowywaniem pojazdów w roku 2020. 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama część 

nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 26 
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Zarząd zaakceptował brzmienie projektów uchwał. Dokumenty zostaną przekazane do Przewodniczącej 

Rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Odpowiedź Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu znajdującego się przy ul. 

Sienkiewicza 26 w Kępnie przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną- Książnica Pedagogiczna w 

Kaliszu. W piśmie wskazano, że wspomniana nieruchomość została przekazana w trwały zarząd 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. W związku z powyższym  PCPR w Kępnie 

przygotował projekt uchwały Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu, której 

przedmiotem jest ta sama część nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Kępnie przy 

ul. Sienkiewicza 26, który zostanie przekazany Przewodniczącej Rady, w celu podjęcia na 

najbliższej Sesji. 

 

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie za 2018 rok. Zarząd zapoznał 

się z dokumentem i przekazał Przewodniczącej Rady w celu przedstawienia na najbliższej Sesji 

Rady Powiatu. 

 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, otrzymane 

do wiadomości Starosty Kępińskiego, adresowane do Ministra Zdrowia w sprawie 

dofinansowania zadania „Zakup ambulansu sanitarnego typu P dla potrzeb usług medycznych 

świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie”. Dyrekcja SP 

ZOZ przedstawia w piśmie dodatkowe informację uzasadniające konieczność zakupu ambulansu 

sanitarnego. Zarząd zapoznał się z pismem i przekazał je do wydziału merytorycznego 

prowadzącego sprawę.  

 

 

 Pismo Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu z prośbą 

o rozważenie możliwości podjęcia działań zmierzających do obniżenia przedmiotowej stawki za 

umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej do poziomu maksymalnie 

10 zł/m²/rok.  Polska Spółka Gazownictwa obecnie prowadzi analizy zmierzające do rozbudowy 

sieci gazowej na terenie Powiatu Kępińskiego. Przed udzieleniem odpowiedzi Zarząd zwrócił się 

do Wydziału Finansów oraz do Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie z prośbą o wydanie opinii. 

 

 Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie w sprawie firm które będą zajmować się 

zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie ZIMA 2019/2020. Zarząd zapoznał się z 

informacją. Informacja ta zostanie umieszczona na stronie internetowej PZD w Kępnie 

 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie z prośbą o wyrażenie zgody 

na dokonanie od września br. podwyżek wynagrodzenia zasadniczego każdemu pracownikowi 

administracji i obsługi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie o kwotę 500 zł. 

Zarząd nawiązał do ustaleń z Dyrektorami Szkół, w których postanowiono, że podwyżki dla 

prawników szkół są zaplanowane na styczeń 2020 r. 

 

 Porozumienie pomiędzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Kępińskim w sprawie finansowania 

kształcenia uczniów klas wielozadaniowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 

w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Zielonej Górze. Zarząd podpisał porozumienie z Miastem Zielona Góra w sprawie powierzenia 

Ośrodkowi Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia 

Zawodowego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Zielona Góra wykonywania 

zadania kształcenia uczniów szkół z terenu Powiatu Kępińskiego w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych, zgodnie z ramowymi planami nauczania dla oddziałów 

wielozawodowych w publicznych zasadniczych szkołach zawodowych. Porozumienie zawarte 

zostało na mocy uchwały Nr VIII/45/2015 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 czerwca 2015r. 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w 

odpowiedzi na pismo BZ.0022.37.2019 w sprawie utworzenia punktu krwiodawstwa przy SP 

ZOZ w Kępnie. Pani Dyrektor przedstawia pismo Centralnego Laboratorium Analitycznego SP 
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ZOZ w Kępnie, w którym Kierownik opisuje, że tzw. Punkt Krwiodawstwa jest jednostką 

organizacyjną Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, a organizacja 

oddziału terenowego wiąże się z nakładem finansowym i w związku z tym w 2002 roku decyzja 

o likwidacji oddziału w Kępnie była podyktowana względami ekonomicznymi. W piśmie 

zaznaczono, że RCKiK w Kaliszu umożliwia mieszkańcom Powiatu Kępińskiego honorowe 

oddawanie krwi poprzez co czwartkowe przyjęcia w Punkcie Poboru Krwi w Ośrodku Sportu i 

Rekreacji w Kępnie oraz poprzez okresowo organizowane szersze akcje poboru krwi np. podczas 

imprez i festynów. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu w odpowiedzi na prośbę 

Zarządu o wydanie opinii nt. zmian w kosztorysie umowy na realizację zadania publicznego 

pomiędzy Powiatem Kępińskim a Stowarzyszeniem „Uniwersytet Trzeciego Wieku”.                      

Zarząd po konsultacji z wydziałem merytorycznym zaopiniował prośbę negatywnie. 

 

 Pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnie z prośbą o pomoc w zakupie fantoma do celów 

szkoleniowych. Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie. 

 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Nie wniesiono uchwał pod obrady Zarządu 

 

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: A. Śniegocka 


