PROTOKÓŁ Nr 17.VI.2019
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO,
które odbyło się w dniu 27 marca 2019 roku o godz. 10:00
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
2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu - nieobecny
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:


Zarząd po dyskusji, zdecydował o złożeniu wniosku na dofinansowanie przebudowy ul.
Dworcowej w Kępnie w naborze wrześniowym do programu FDS, po podpisaniu porozumienia
i deklaracji UMiG Kępno o dofinansowaniu inwestycji w wysokości 40% wartości całkowitych
kosztów realizacji zadania,



Zarząd dyskutował o planowanych w 2019 i 2020 roku inwestycjach ze szczególnym
uwzględnieniem sytuacji SPZOZ. Inwestycje planowane do realizacji w 2020r. to budowa Sali
sportowej przy LO (2020, 2021) oraz przebudowa drogi Laski -Trzcinica- nabór kwietniowy FDS
w 2019r. i ul. Dworcowa – nabór wrześniowy FDS w 2019r. Na uwadze należy mieć niestabilną
sytuację SPZOZ
i możliwość konieczności dalszego dofinansowywania inwestycyjnego placówki (wymiana
aparatów rentgenowskich na cyfrowe, zwiększenie łóżek na OIOM),

 Informacja o pozytywnej opinii konserwatora zabytków w sprawie zmiany projektu sali
sportowej przy LO Nr I.
II. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał zarządu:


Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołanie komisji konkursowej do wyłonienia
kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul.
Katowicka 8, 63-600 Słupia pod Kępnem.

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał.
III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego:
Nie przedłożono projektów uchwał Rady
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IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:


Opinię Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie sprawozdania końcowego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. z realizacji zadania publicznego przez Caritas diecezji
Kaliskiej w zakresie prowadzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Słupi pod
Kępnem. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie akceptuje przedłożone przez Caritas Diecezji
Kaliskiej sprawozdanie i nie wnosi znaczących zastrzeżeń do dokumentu. Zarząd zapoznał się z
dokumentami i zaakceptował sprawozdanie.



Pismo prezesa Zarządu Kępińskiego Klubu sportowego Polonia z prośbą o wsparcie
stowarzyszenia w kwocie 4 000,00zł poprzez zakup strojów sportowych dla zawodników
pierwszego zespołu piłki nożnej. Na koszulkach zawodników zostanie umieszczone logo powiatu,
co ma przyczynić się do promocji samorządu w całej Wielkopolsce. Zarząd zaopiniował prośbę
negatywnie. Klub zostanie poinformowany o możliwości dofinansowania działalności sportowej
poprzez złożenie oferty do otwartego konkursu ofert.



Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego na uczniów liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych i szkoły policealnej, którzy uzyskali odpowiednio świadectwo
dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w 2018 roku. Zarząd pozytywnie
zaopiniował wniosek.



Bilans z wykonania budżetu powiatu za 2018r. oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
powiatu. Po omówieniu przez z-cę skarbnika zarząd przyjął i zatwardził powyższe dokumenty.
Sprawozdanie zostanie przekazane Radzie Powiatu Kępińskiego oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej.



Wezwanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do uzupełnienia przez
Powiatowy Zarząd Dróg wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia
wodnoprawnego wydanego decyzją Starosty Kępińskiego z dnia 14 kwietnia 2011r. Zarząd
wyraził zgodę na przejęcie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie praw i obowiązków
wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją OŚ-33/11 z dnia 14.04.2011 r.
pierwotnie wydanych Powiatowi Kępińskiemu.



Pismo mieszkańca gminy Bralin w sprawie prośby o rozważenia możliwości częściowego
dofinansowania kosztów związanych z wydaniem publikacji pt. „Wkład chórów Powiatu
Kępińskiego w rozwój lokalnej kultury”. Koszt wydania publikacji wynosi 22 500,00zł. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami zarząd rozpatrzył pismo, jednak nie może udzielić dofinansowania
osobie fizycznej.

V. Na posiedzeniu podjęto:


VI.

Uchwała Nr 30.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 27 marca 2019r. w sprawie
powołanie komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. Katowicka 8, 63-600 Słupia pod Kępnem.
Wnioski i wolne głosy


Nie wniesiono wolnych głosów i wniosków

Na tym posiedzenie zakończono
Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego:
1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – Robert Kieruzal

/-/

2. Członek Zarządu Powiatu – Alicja Śniegocka

/-/
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3. Członek Zarządu Powiatu – Renata Ciemny

/-/

4. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska

/-/

5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki

/-/

Protokołował: M. Osada
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