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PROTOKÓŁ Nr 112.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 18 MAJA 2021 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 - zdalnie 

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu - zdalnie 

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu - zdalnie 

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. 

 Umowy na dofinansowanie inwestycji w SPZOZ- historyczna współpraca pomiędzy 

wszystkimi samorządami Powiatu Kępińskiego, jeżeli chodzi o wkład finansowy w realizację 

inwestycji. Podziękowania dla włodarzy i rad gmin za pomoc, dobrą wolę i przychylność.  

 PKS Kluczbork spotkanie w sprawie organizacji transportu zbiorowego, aby umożliwić 

młodzieży szkolnej i mieszkańcom komunikację z miastem powiatowym. Do WUW wysłane 

zostało pismo z prośbą o ogłoszenie naboru wniosków do funduszu przewozów autobusowych 

jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.  Kolejne spotkanie odbędzie się z firmą 

transportową z Konina w dniu 19 maja 2021r. 

 Burmistrz Miasta i Gminy Kępno - spotkanie w sprawie wspólnie realizowanych 

przedsięwzięć i spraw łączących kompetencje gminy i powiatu m.in. rozliczenie ul. 

Dworcowej, org. ruchu na ul. Dąbrowskiego, monitoring na ulicach powiatowych itd. 

W spotkaniu wzięli również udział prezesi spółek ZZO, Spółki Wodociągi Kępińskie oraz 

Energetyki Cieplna.  

 Otwarcie przetargu na przebudowę drogi powiatowej relacji Biadaszki-Trzebień- oferty 

zostały złożone przez 6 Wykonawców. Wartość kosztorysowa inwestycji opiewa na kwotę 
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5 907 269,16. Oferta najtańsza, spośród 6-ciu złożonych to oferta za kwotę 4 396 085,89zł. 

Obecnie trwa proces badania ofert.  

 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Domu Pomocy Społecznej w Rzetni do składania oświadczeń woli związanych z Umową o 

powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego PO WER 2014-2020 współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego realizowanego na podstawie Zarządzenia 

Prezesa NFZ nr 85/2021DEF  z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie realizacji projektu grantowego nr 

POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 

bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, 

zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 

 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia 

obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. Katowicka 8, 63-648 

Słupia pod Kępnem wicedyrektorowi, 

 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi 

Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, 

 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno 

 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli, 

 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

 

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

1. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 

2021, 

Zmiany omówił Skarbnik Powiatu dotyczą one m.in. wprowadzenia do budżetu dotacji na realizację 

zadań drogowych z FDS, zabezpieczenia środków na samochody dla straży i policji, wprowadzenie 

pozycji dotyczącej prowadzenia kontrolingu w SPZOZ.  

 

2. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/152/2020 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kępińskiego, 

 

3. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014- 2020, 

 

4. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
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Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Dokumenty zostaną przekazane Przewodniczącej Rady 

Powiatu Kępińskiego celem przekazania do stosownych komisji rady oraz przedstawienia na najbliższej 

sesji.  

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

  

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie za rok 2020, 

 

2. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie 

kępińskim na lata 2019-2021, za rok 2020, 

 

3. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony osób 

doznających przemocy w rodzinie w powiecie kępińskim na lata 2016-2021, za rok 2019, 

 

4. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

powiatu kępińskiego na lata 2015-2021, za rok 2020, 

 

Zarząd zapoznał się i zaakceptował sprawozdania. Dokumenty zostaną przekazane Przewodniczącej 

Rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na czerwcowej sesji rady powiatu. 

 

5. Decyzje wydziału GGN ustalające odszkodowanie za prawo własności nieruchomości. Sprawa 

dotyczy zezwoleń na realizację inwestycji drogowej polegającej na „ Rozbudowie drogi powiatowej 

nr 5600P na odcinku Kępno- Osiny”. Zarząd zapoznał się z dokumentem i przyjął informację do 

wiadomości. 

 

6. Pismo Wykonawcy budowy hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie z 

informacją o możliwości opóźnienia zakończenia prac zewnętrznych przy obiekcie o ok. 2 tygodnie 

z uwagi na zlecenie do wykonania dodatkowych prac zewnętrznych polegających na wykonaniu 

podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz wymiany nawierzchni chodnika zlokalizowanego 

bezpośrednio przy budynku szkoły. Ewentualne wydłużenie terminu wykonania prac zewnętrznych 

związane jest z rozbiórką komór ściekowych na instalacji sanitarnej oraz oczekiwaniem na 

materiały w tym balustrady do podjazdu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

7. Pismo firmy C+HO AR spółka z o. o –wykonawcy dokumentacji rozbudowy Oddziału Leczniczo-

Rehabilitacyjnego w Grębaninie otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie 

szczegółowego wykazu wszystkich pozycji składających się na kwotę zwiększenia wynagrodzenia 

podstawowego umowy- sprawa dotyczy pisma z posiedzenia zarządu z dnia 23 marca 2021r. 

Projektantka zwróciła się z prośbą o zwiększenie wynagrodzenia w związku z rozszerzeniem 

zakresu opracowania w stosunku do zakresu pierwotnie zawartego w opisie przedmiotu 

zamówienia- dodatkowe pomieszczenia, zwiększenie powierzchni obiektu z 2 162,00m
2 

do 

2 748,87m
2 

– wzrost o 27%. W odpowiedzi na pismo zarządu projektantka uszczegółowiła 

zwiększony zakres prac i wnioskuje o wzrost wynagrodzenia pierwotnego w wysokości 156 148,50 

zł o kwotę 44 290,50zł brutto. Pismo zostanie skierowane do wydziału merytorycznego celem 

analizy pozycji składających się na dodatkowe wynagrodzenie oraz do biura prawnego celem 

zaopiniowania możliwości zawarcia aneksu do umowy. Z projektantką zostanie również umówiony 

termin spotkania celem omówienia wniosku o aneks.  

 

8. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie z informacją o zawarciu 

nieodpłatnej umowy użyczenia Sali gimnastycznej przy ZSP Nr z Komendantem Wojewódzkim 

Policji w Poznaniu na okres od 17 maja do 31 grudnia 2021r. z przeznaczeniem na zajęcia z 

wychowania fizycznego dla Komendy powiatowej Policji w Kępnie. Zajęcia będą odbywały się raz 

w tygodniu po 2 godz. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości.  
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9. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod Kępnem z prośbą o uzupełnienie 

środków finansowych w planie wydatków o kwotę 507 117,90zł na wydatki pracownicze, zakup 

programu do ewidencji dróg powiatowych – zalecenie po audycie, zakup materiałów do bieżącej 

konserwacji i utrzymania dróg powiatowych, remonty nawierzchni, utwardzenia poboczy i inne 

prace drogowe.  Zarząd zaopiniuje wniosek po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na 

realizację zadań drogowych. 

 

10. Pismo Wójta Gminy Trzcinica z prośbą o informacje, na jakim etapie jest przygotowanie 

dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Kuźnica Trzcińska od 

skrzyżowania dróg powiatowych w kierunku Ignacówki Trzeciej. Zarząd podtrzymał stanowisko z 

dnia 11 marca 2021 dotyczące rozważenia możliwości wykonania dokumentacji technicznej na 

powyższy chodnik w przypadku pojawienia się wolnych środków w budżecie powiatu, po 

rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na realizację zadań drogowych dofinansowanych z 

programu Funduszu Dróg Samorządowych. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 240.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie 

udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Rzetni do składania 

oświadczeń woli związanych z Umową o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego PO 

WER 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego 

realizowanego na podstawie Zarządzenia Prezesa NFZ nr 85/2021DEF  z dnia 06 maja 2021 r. w 

sprawie realizacji projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „Zapewnienie 

bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-

leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas 

COVID-19” (uchwała podjęta jednogłośnie), 

 

2. Uchwała Nr 241.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie 

przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod 

Kępnem ul. Katowicka 8, 63-648 Słupia pod Kępnem wicedyrektorowi, (uchwała podjęta 

jednogłośnie), 

 

3. Uchwała Nr 242.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli(uchwała podjęta jednogłośnie), 

 

4. Uchwała Nr 243.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie 

przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, 

(uchwała podjęta jednogłośnie), 

 

5. Uchwała Nr 244.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie 

ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno, (uchwała podjęta jednogłośnie), 

 

6. Uchwała Nr 245.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli, (uchwała podjęta jednogłośnie), 

 

7. Uchwała Nr 246.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie 

przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie 

(uchwała podjęta jednogłośnie), 

 

8. Wnioski i wolne głosy 

 Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów. 
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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 


