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                                    PROTOKÓŁ Nr 57.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 11 lutego 2020 roku o godz. 8:00  

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. 

 Starosta omówił sprawozdanie ze spotkań z włodarzami gmin Powiatu Kępińskiego dotyczące 

wspólnej realizacji zadań drogowych na 2020r.  

 

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

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie: wniosku z dnia 27.01.2020 r. Wójta Gminy 

Bralin ul. Rynek 3, 63-640 Bralin reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 

15.01.2020 przez Pana Marcina Kasałkę o wydanie opinii dotyczącej „Budowy drogi gminnej ul. 

Południowa w Bralinie o dł. ok 1,7 km (od ul. Namysłowskiej do ul. Kępińskiej) na działkach nr 

ewid.: inwestycja liniowa na terenie gminy Bralin powiatu Kępińskiego, województwa 

wielkopolskiego zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (dz. U. z 2018 r. poz. 1474). 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej 

oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Uchwałą Nr 114.VI.2020 Zarządu Powiatu 

Kępińskiego z dnia 28 stycznia 2020r. 

 

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

 Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu. 
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IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

  

 Pismo dyrektora SPZOZ Kępno z prośbą o przekazanie zaplanowanej w budżecie powiatu na  

2020 r. dotacji celowej w kwocie 750 000,00zł dla SPZOZ oraz niewykorzystanych środków z 

dotacji celowej z 2019r. w wysokości 220 171,17, które zostały zwrócone na rachunek Powiatu 

Kępińskiego. Zgodnie z decyzją zarządu środki z dotacji w wysokości 750 000,00zł zostaną 

przekazane na konto SPZOZ niezwłocznie po podpisaniu stosownej umowy, natomiast kwota w 

wysokości 220 171,17zł zostanie przekazana po podziale nadwyżki budżetowej w miesiącu marcu. 

 

 Informacje dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 2 

nowych mieszkańców Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

   

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

lutego 2020r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 27 osób. 

Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Wiadomość e-mail otrzymaną od lekarza działającego na terenie powiatu w sprawie przyjęcia 

zlecenia stwierdzenia zgonu mieszkanki gminy Perzów z powodu braku możliwości stwierdzenia 

zgonu przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej z powodu choroby. E-mail informuje, że 

faktura za usługę zostanie wysłana na adres Starostwa Powiatowego w Kępnie. Wiadomość jest 

wynikiem braku instytucji lekarza koronera działającego na terenie Powiatu Kępińskiego. Zarząd 

zwróci się do biura prawnego o opinię czy Powiat Kępiński jest zobowiązany do ponoszenia 

kosztów stwierdzania zgonów w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej powyżej.  

 

 Odpowiedz Domu Pomocy Społecznej w Rzetni na pismo zarządu w sprawie informacji czy 

wśród osób objętych opieką przez DPS istnieje potrzeba korzystania z żywności oferowanej przez 

Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu. Dyrektor DPS informuje, że 

placówka nie posiada miejsca do magazynowania żywności oraz przygotowywania posiłków w 

ramach żywienia zbiorowego. Całodzienne wyżywienie mieszkańców zapewnione jest przez 

dostawce zewnętrznego. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

  Sprawozdanie Wydziału Edukacji i Sportu z wykorzystania środków przeznaczonych na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowe nauczycieli w 2019r. wraz z kopiami sprawozdań 

przekazanych przez dyrektorów szkół i placówek.  Zarząd zapoznał się z dokumentami i 

zaakceptował sprawozdanie. 

 

 Odpis wyroku Sądu Rejonowego w Kępnie I Wydziału Cywilnego z dnia 5 grudnia 2019r. w 

sprawie powództwa Powiatu Kępińskiego przeciwko lokatorce mieszkania położonego przy ul. 

Dąbrowskiego 3 w Kępnie. Wyrok nakazuje pozwanej lokatorce opuścić, opróżnić i wydać 

Powiatowi Kępińskiemu lokal mieszkalny. Zarząd przyjął informację do wiadomości, Biuro 

Prawne rozpocznie procedurę eksmisji lokatorki. 

 

 Pismo Wojewody Wielkopolskiego otrzymane w odpowiedzi na pismo Wydziału Budżetu i 

Finansów w sprawie refundacji kosztów zadań z zakresu geodezji i kartografii zrealizowanych w 

2019r.  w wysokości 120 789,00zł z informacją, ze brak jest możliwości refundacji wydatków 

poniesionych przez powiat na sfinansowanie prac geodezyjnych. Pismo informuje również, ze w 

drugim półroczu br. w przypadku powstania nadwyżki budżetowej na prace geodezyjne i 

kartograficzne w budżecie województwa możliwe będzie zwiększenie planu dotacji celowych. 

Zarząd zapoznał się z informacją. Pismo zostanie skierowane do Biura Prawnego SP celem 

zaopiniowania możliwości odzyskania środków należnych powiatowi.  

 

 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 

 Uchwała Nr 116.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie w 

sprawie: wniosku z dnia 27.01.2020 r. Wójta Gminy Bralin ul. Rynek 3, 63-640 Bralin 

reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15.01.2020 przez Pana Marcina Kasałkę 

o wydanie opinii dotyczącej „Budowy drogi gminnej ul. Południowa w Bralinie o dł. ok 1,7 km 
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(od ul. Namysłowskiej do ul. Kępińskiej) na działkach nr ewid.: inwestycja liniowa na terenie 

gminy Bralin powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego zgodnie z Ustawą o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dz. U. 

z 2018 r. poz. 1474) 

 

 Uchwała Nr 117.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym 

Uchwałą Nr 114.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 stycznia 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 


