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                                    PROTOKÓŁ Nr 58.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 19 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 - nieobecna 

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 

3. Beata Andrzejewska – Dyrektor SPZOZ w Kępnie  

4. Anita Handrysik – Głowna Księgowa SPZOZ 

 

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. 

 Konieczność unieważnienia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji ścieżki 

rowerowej relacji Mroczeń- Laski - kwota w złożonej ofercie przewyższała środki 

zabezpieczone na ten cel w budżecie Powiatowego Zarządu Dróg. Zapytanie zostało 

unieważnione i niezwłocznie ogłoszone ponownie.  

   

 Podpisanie umowy na dotację dla SPZOZ. 

 

 Informacja o trwającej kontroli Kuratorium Oświaty w ZSS w Słupi oraz kontroli 

prowadzonej przez komórkę kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego. 

 

 Konieczność wystosowania przedsądowego wezwania do zapłaty w związku z 

nieprzelaniem przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki środków w wysokości 

120 789,00zł na prace geodezyjne i kartograficzne.  

  

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

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o 

przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu 

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

 Uchwała w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Zespołu 

Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem – otrzymana do wiadomości zarządu 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

  

 Pismo Rady Rodziców przy Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w sprawie 

zaniepokojenia informacjami dotyczącymi placówki, dochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. 

Pismo przedstawia pozytywny punkt widzenia Rady Rodziców przy szkole, na działalność 

zarówno placówki jak i pani dyrektor. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 List otwarty do Zarządu powiatu Kępińskiego od członków Rady Pedagogicznej przy Zespole 

Szkół Specjalnych w Słupi dotyczący anonimowego pisma dotyczącego działań dyrektora 

placówki. Rada informuje, że na żadnym z posiedzeń rady pedagogicznej oraz w innych 

dokumentach nie stwierdzono i nie odnotowano uwag i zastrzeżeń dotyczących sposobu 

zarzadzania lub organizacji pracy szkoły. Pismo wnosi również zaniepokojenie, że cała sytuacja 

wpłynie na dobre imię i wizerunek szkoły, nauczycieli oraz dyrektora placówki. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. 

 

 Pismo mieszkańców i Rady Sołeckiej miejscowości Świba z informacją o podjęciu na zebraniu 

wiejskim uchwały w sprawie konieczności wykonania nowej nawierzchni drogi powiatowej od 

Kierzna do Świby. Pismo informuje, że po drodze poruszają się ciężkie samochody i sprzęt w 

związku z budową S11, a jedynym niewyremontowanym odcinkiem całej drogi relacji 

Myjomice- Kierzno- Świba- Opatów jest odcinek przebiegający przez Świbę. Pismo wnosi o 

wykonanie na drodze nakładki wraz ze ścieżką rowerową. Pismo zostanie skierowane do 

Powiatowego Zarządu Dróg celem zaopiniowania stanu technicznego powyższej drogi, oceny 

zasadności i konieczności jej remontu oraz celem sprawdzenia charakteru uzgodnień Wykonawcy 

budowy S11 firmy INTERCORE dotyczących poruszania się po drogach powiatowych w trakcie 

budowy.  

 

 Pismo mieszkańca ul. Dąbrowskiego w Kępnie, właściciela działki sąsiadującej z LO Nr I gdzie 

rozpoczyna się budowa Sali sportowej w sprawie przeprojektowania posadowienia kotłowni i 

wentylatorowni w projekcie budowanym Sali. Zarząd dyskutował o możliwościach technicznych 

wprowadzenia wnioskowanych zmian. Zdecydowano o przedyskutowaniu sprawy z Wykonawcą 

robót budowlanych Sali sportowej oraz inspektorem nadzoru pod kątem możliwości 

wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa. Po otrzymaniu informacji zwrotnej zarząd 

poinformuje wnioskującego o rozstrzygnięciach. 

  

 Pismo grupy miłośników koni w sprawie prośby o wsparcie finansowe imprezy „Piknik z 

koniem”, która odbędzie się 31 maja 2020r. na terenach leśnych Osiedla Murator w Baranowie. 

Zarząd zdecydował o ufundowaniu pucharu na organizację imprezy. Adresaci pisma zostaną 

również poinformowani o możliwości wsparcia finansowego organizacji imprez poprzez udział w 

otwartych konkursach ofert.  

 

 Odpowiedz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na pismo zarządu w sprawie informacji czy 

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

przez Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu. Dyrektor PCPR 

informuje, że placówka nie posiada miejsca do magazynowania żywności oraz środkiem 

transportu, którym można byłoby przywieźć produkty. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

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

Nieruchomościami dotyczące zajęcia przez Zarząd Powiatu Kępińskiego stanowiska w sprawie 

wnioskowanej, przez Spółkę Cywilną ABP z siedzibą w Kępnie, zgody oraz ustanowienia 

odpłatnej służebności gruntowej dla lokalizacji trasy energetycznego przyłącza kablowego na 

działce nr 555/8 obręb Rzetnia, gmina Kępno. Zarząd wyraził zgodę na projektowaną lokalizację 

przyłącza kablowego i wyraził zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej.  

 

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

Nieruchomościami kierowane do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy państwowe- 
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Nadleśnictwo Syców w sprawie działki nr 5188 przejętej pod drogę powiatową relacji Trzcinica – 

Wielki Buczek. Pismo przekazuje adresatowi poprawki rzeczoznawcy do operatu szacunkowego. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Opinię Biura Prawnego Starostwa Powiatowego otrzymaną w odpowiedzi na pismo zarządu, 

dotyczącą ponoszenia kosztów stwierdzenia zgonu przez innego lekarza niż lekarz leczący 

zmarłego w ostatniej chorobie. Opinia przedstawia wykładnię prawną zgodnie, z którą w związku 

ze stwierdzeniem zgonu w drodze oględzin przez lekarza innego niż leczącego w ostatniej 

chorobie, koszty tych oględzin i wystawianego świadectwa ponosi Powiat Kępiński, ponieważ 

koszty te nie mogą obciążać rodziny zmarłego. Zarząd przyjął informację do wiadomości. Opinia 

zostanie przekazana do Wydziału Budżetu i Finansów, celem przygotowania odpowiednich 

środków w budżecie w przypadku zaistnienia konieczności pokrycia kosztów stwierdzenia zgonu.    

 

 Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z informacją o pozyskaniu środków z 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej”. Na realizację programu pozyskano środki w wysokości 

69 120,00zł. Zgodnie z zawartą z WUW umową na realizację programu pierwsza transza 

środków wpłynie na rachunek bankowy PCPR do końca kwietnia 2020r. Ponadto po 

przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na asystentów najniższe 

stawki przekraczają środki zabezpieczone na ten cel w budżecie PCPR. Brakująca kwota to 

15 684,00zł. W związku z powyższym PCPR prosi o informację czy ma realizować projekt oraz o 

wyrażenie zgody na dokonanie przesunięć w budżecie na kwotę 15 684,00zł. Ponadto PCPR 

zwraca się z prośbą o udzielenie pożyczki w wysokości 10 000,00zł celem zabezpieczenia do 

dnia 30 kwietnia środków na wypłatę wynagrodzeń AOON. Po otrzymaniu środków z WUW 

pożyczka zostanie zwrócona na konto powiatu. Zarząd wyraził zgodę na realizację projektu oraz 

dokonanie przesunięć w budżecie na kwotę 15 684,00zł. Z uwagi na brak możliwości prawnych 

zarząd zaopiniował negatywnie prośbę o udzielenie pożyczki w wysokości 10 000,00zł.  

     

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 118.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie 

powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego, 

 

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 


