
Strona 1 z 5 

                                    PROTOKÓŁ Nr 50.VI.2019               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 16 grudnia 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 

3. Zbigniew Tomczyk- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rzetni 

4. Beata Kosędka- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 

5. Beata Andrzejewska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                              

w Kępnie 

 

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 ustalenia stawek czynszu i innych opłat za 

korzystanie z lokali mieszczących się w budynku stanowiącym własność Powiatu Kępińskiego, 

położonym w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 26. 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie 

służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego  

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu 

budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2020 
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 Uchwała Zarządu 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 

 

 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według 

algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Zarząd przyjął proponowaną zmianę do podjętego już projektu uchwały na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

w dniu  9 grudnia 2019 r. i przekazał go Przewodniczącej Rady w celu przedłożenia na Radzie Powiatu 

Kępińskiego 

 

 Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg powiatowych. 

 Uchwała Rady Powiatu w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

 

Projekty uchwał zostaną  przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego w celu przedłożenia 

ich na Sesji Rady w dniu 30 grudnia br. 

 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 

 Opinia prawna wydana przez Radce Prawnego Starostwa Powiatowego w Kępnie w sprawie 

wznowienia granic przeznaczonych pod budowę Sali gimnastycznej przy Liceum 

Ogólnokształcącym Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego. Zarząd wystąpi do Radców Prawnych 

tut. urzędu o doprecyzowanie opinii. 

 

 Odpowiedzi Skarbnika Powiatu oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg na pismo zarządu w 

sprawie opinii dotyczącej obniżenia stawki za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej 

w pasie drogowym z kwoty 125 zł/m²/rok do kwoty 10 zł/m²/rok. Sprawa dotyczy pisma Polskiej 

Spółki Gazownictwa. Obie opinie wskazują na utrzymanie w mocy obowiązujących stawek za 

umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. W związku z powyższym 

zarząd po przedyskutowaniu sprawy zdecydował o skierowaniu sprawy do Komisji 

Przestrzegania Prawa i Pożytku Publicznego. 

 

 Pismo mieszkańca gminy Kępno w sprawie ponownego rozpatrzenia prośby o wykup gruntu, 

działki nr 2013/1 o powierzchni 0,0065 ha na którym znajduje się kiosk spożywczo- warzywny. 

Zarząd wystąpi do Naczelnika Wydziału merytorycznego o dostarczenie na kolejne posiedzenie 

kompletu dokumentów w powyższej sprawie. 

 

 Sprawozdanie z realizacji funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez 

Powiat Kępiński przekazane przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu. Zarząd zapoznał się 

ze sprawozdaniem. 
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 Pismo Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie propozycji przyjęcia przez 

Radę Powiatu odpowiedniego stanowiska, którym wyrazimy potrzebę ustawowych zmian zasad 

organizacji finansów publicznych, które pozwolą na poszanowanie konstytucyjnej zasady 

adekwatności dochód do zadań powierzonym samorządom. Zarząd przekazał pismo do 

Przewodniczącej Rady Powiatu. 

 

 Pismo Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego przekazujące pismo mieszkańców Mikorzyna 

dotyczące uwzględnienia przy ewentualnym planowaniu inwestycji związanej z remontem drogi 

powiatowej nr 5676 P- ścieżki rowerowej wzdłuż wyżej wspomnianej drogi. Zarząd przekazał 

pismo do Powiatowego Zarządu Dróg z prośbą o wyrażenie opinii.  

 

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

grudnia 2019r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów - 29 osoby. 

Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

 Odpowiedź Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kępnie, w sprawie umowy o 

świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Zarząd po zapoznaniu się ze wzorem 

umowy, który Pani Dyrektor dołączyła do pisma wyraził zgodę na podpisanie umowy. 

 

 Sprawozdanie z wykonania prac konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym zgodnie z umową 

ZPPP.032.14.2019 z dnia 11.04.2019r. zawartej pomiędzy Powiatem Kępińskim a Parafią 

Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie. Zarząd zapoznał się                        

i zaakceptował sprawozdanie, które przekazał do Wydziału merytorycznego w celu umieszczenia 

w aktach sprawy. 

 

 Pismo Wójta Gminy Baranów dot. uzgodnienia zadania pn. „Wykonanie dokumentacji 

projektowej na modernizację dróg powiatowych nr 5611P”- w zakresie zmiany lokalizacji 

parkingu wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Grębanin. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

 

 Odpowiedź Wójta Gminy Bralin w sprawie możliwości przywrócenia komunikacji na trasie 

Czermin- Mielęcin- Borek Mielęcki- Kępno. Wójt informuję, że nie podejmował rozmów z PKS 

Ostrów Wielkopolski o dofinansowanie do działalności przewoźnika w stopniu zabezpieczającym 

utrzymanie jego rentowności. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Pismo wieloletniej pracownicy spółki PKP, piszącej do Zarządu Powiatu w imieniu mieszkańców 

Kępna w sprawie przywrócenia postoju pociągów relacji Szczecin – Przemyśl oraz Szczecin – 

Zakopane na stacji w Kępnie. Zarząd przekaże pismo do Naczelnika Wydziału Komunikacji i 

Transportu celem wyjaśnienia sprawy. 
  

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie wyjaśniające rozbieżność 

danych w SIO na rok szkolny 2019/2020. Zarząd  zapoznał się z wyjaśnieniami Sekretarza szkoły 

i zwróci się do Pani Dyrektor o wyjaśnienie sprawy. 

 

 Pismo Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie w sprawie zwiększenia planu 

finansowego o kwotę 5 000,00 zł w związku z koniecznością zakupu nowego zestawu 

komputerowego z oprogramowaniem. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. Środki zostaną 

zabezpieczone w budżecie Powiatu. 

 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie informujące że nie złożono 

żadnej oferty w związku z ogłoszonym konkursem ofert w sprawie wsparcia realizacji zadania z 
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zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej 

na terenie Powiatu Kępińskiego w przyszłym roku. W związku z powyższym konkurs został 

zakończony bez rozstrzygnięcia. Pani Dyrektor proponuje aby zadania z zakresu interwencji 

kryzysowej były realizowane tak jak w roku obecnym przez PCPR w Kępnie. Zarząd zapoznał 

się z pismem i wyraził zgodę na propozycję Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kępnie. 

 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie kierowane 

do Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

przekazane do wiadomości Starosty w sprawie negatywnego audytu klinicznego dla zdjęć 

mammograficznych wykonanych w 2018 r. Zarząd zapoznał się z pismem oraz spotkał się z 

Panią Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, która wyjaśniła 

zaistniałą sytuacje, poinformowała, że złożono odwołanie i oczekuje na decyzję Narodowego 

Funduszu Zdrowia. 

 

 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn. „Festiwal Gier Planszowych- Planszostrada” 

Stowarzyszenia Kulturalnego EURO-ART. Po ocenie merytorycznej i finansowo- rachunkowej 

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem i przekazał je do Wydziału merytorycznego celem 

umieszczenia w aktach sprawy. 

 

 Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zarząd 

zapoznał się z informacją i przekazał ją Przewodniczącej Rady Powiatu w celu przedstawienia jej 

na Sesji w dniu 30 grudnia br.  

 

 Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kępnie z prośbą o sfinansowanie 

wyposażenia biur w związku z przeprowadzonym remontem nowej siedziby PINB. Zarząd 

zaopiniował prośbę negatywnie.  

 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej 

zlecenia z ramienia Starostwa Powiatowego przedmiotowego zadania jako „Wykonanie 

rozszerzenia oraz aktualizacji dokumentacji projektowej poprzez zaprojektowanie ścieżki 

rowerowej (na odcinku Mroczeń-Laski) oraz pieszo- rowerowej (na odcinku od ul. Czereśniowej 

do ul. Lipowej w Laskach) dla istniejącego projektu przebudowy drogi powiatowej Nr 5692P na 

odcinku Mroczeń- Laski na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 39 w miejscowości 

Mroczeń do miejscowości Laski na odcinku ok. 5,1 km”. Zarząd zdecydował o zaproszenie na 

kolejne posiedzenie Zarządu, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg oraz projektanta w celu 

omówienia i uszczegółowienia zakresu. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 

 Uchwała Nr 99.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia stawek czynszu i innych opłat za korzystanie z lokali mieszczących się w budynku 

stanowiącym własność Powiatu Kępińskiego, położonym w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 26. 

 

 Uchwała Nr 100.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Kępińskiego 

 

 Uchwała Nr 101.VI. 2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kępińskiego  
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 Uchwała Nr 102.VI. 2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2020 

 

 Uchwała Nr 103.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie: 

zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku 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: A. Śniegocka 


