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PROTOKÓŁ Nr 120.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 14 LIPCA 2021 roku o godz. 8:30 

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. 

 Spotkanie z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej- sprawa działki pod boisko przy 

ZSP Nr 2,  

 Podpisanie umów z parafiami Słupia pod Bralinem i Turkowy na dofinansowania 

zadań dotyczących robót budowlanych w obrębie zabytków wpisanych do rejestru lub 

znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, 

 Transport zbiorowy- spotkanie z firmą transportową i włodarzami gmin, powiat jako 

organizator transportu złoży wniosek do WUW o dofinansowanie przewozów 

autobusowych 

 Przekazanie drogi Stogniew – rozmowy z Wójtem gminy Łęka Opatowska w sprawie 

przejęcia odcinka i jego przebudowy. 

 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia w 2021 roku spółkom 

wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na realizację 

robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, 
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2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kępnie do realizacji programu ze środków PFRON „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł IV, 

 

3. Uchwała Zarządu 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. 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

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

Kępińskiego: 

1. Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

1. Wystąpienie pokontrolne wraz z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi z kontroli problemowej 

przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w Warsztacie 

Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem. Zalecenia pokontrolne dotyczą uzupełnienia braków 

w teczkach osobowych pracowników, konieczności zatrudnienia: kierownika WTZ, instruktora 

do pracowni sublimacji i reklamy na 1 etat, kierowcy na ½ etatu. Zarząd zapoznał się z 

protokołem i będzie oczekiwał na informację o wykonaniu zaleceń pokontrolnych. 

 

2. Stanowisko w sprawie wystąpienia pokontrolnego PCPR z kontroli problemowej 

przeprowadzonej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem, otrzymane do 

wiadomości zarządu, złożone przez osobę pełniąca funkcję kierownika WTZ w okresie 

objętym kontrolą. Zarząd zapoznał się ze stanowiskiem kierownika WTZ-tów. 

 

3. Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie Nadzór Wodny w Namysłowie na terenie nadzoru wodnego w Namysłowie na 

obszarach powiatów kępińskiego, namysłowskiego, oleśnickiego, ostrzeszowskiego za rok 

2020. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem, zgodnie z ustawą Prawo Wodne 

sprawozdanie zostanie przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu celem przedłożenia na 

najbliższej sesji Rady Powiatu Kępińskiego.  

4. Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie Nadzór Wodny w Wieruszowie na terenie nadzoru wodnego w Wieruszowie na 

obszarze powiatu kępińskiego za rok 2020. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem, zgodnie 

z ustawą Prawo Wodne sprawozdanie zostanie przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu 

celem przedłożenia na najbliższej sesji Rady Powiatu Kępińskiego.  

5. Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie Nadzór Wodny w Kępnie na terenie nadzoru wodnego w Kępnie na obszarze 

powiatu kępińskiego za rok 2020. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem, zgodnie z ustawą 

Prawo Wodne sprawozdanie zostanie przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu celem 

przedłożenia na najbliższej sesji Rady Powiatu Kępińskiego. 

 

6. Wniosek o zgodę na prowadzenie dziennika wyłącznie w formie elektronicznej złożony przez 

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie. Od 2020/2021 w szkole 

obowiązują równolegle dwa dzienniki w formie papierowej i elektronicznej. Zarząd 
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zaopiniował wniosek pozytywnie i wyraził zgodę na prowadzenie dziennika wyłącznie w 

formie elektronicznej. 

 

7. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

przekazujące raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ w Kępnie. Zgodnie z art. 53a 

ust. 4 ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji 

ekonomiczno- finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 

podstawie raportu.  Zarząd zapoznał się z raportem. Dokument zostanie przekazany do 

Przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej 

oraz do Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie celem 

zaopiniowania przed oceną przez Radę Powiatu Kępińskiego. Stosowny projekt uchwały 

rady zostanie przekazany do Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego po zaopiniowaniu 

dokumentu przez w/w organy.  

 

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

lipca 2021r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 46 osób. 

Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

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

lipca 2021r. Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie. Liczba uczniów – 79 osób. 

Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

10. Pismo Wojewody Wielkopolskiego otrzymane w odpowiedzi na ponowne pismo zarządu w 

sprawie uruchomienia w Kępnie terenowego punktu paszportowego. Wojewoda w piśmie 

podtrzymuje stanowisko z dnia 30 marca 2021r. negatywnie opiniujące powstanie punktu w 

Kępnie. Decyzję uzasadnia pismem Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji gdzie wskazano, że „wszelkie inicjatywy związane z 

tworzeniem nowych punktów paszportowych, choć zasługujące na uwzględnienie z uwagi na 

zwiększenie dostępności obywatela do posiadania dokumentu paszportowego, to z uwagi na 

stopień zaawansowania prac nad budową Rejestru Dokumentów Paszportowych powinny 

zostać wstrzymane do czasu jego uruchomienia”. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

11.  Pismo Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie z prośbą o 

wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej stanowiącej 

działkę nr 1913 o powierzchni 0,2530 ha, na której mieści się stara sala gimnastyczna. 

Dyrektor informuje w piśmie, że część nieruchomości stanowiąca kort tenisowy wraz z 

boksem garażowym jest obecnie wydzierżawiana na okres do dnia 31 grudnia 2021. Zarząd 

zdecydował o pozostawieniu w/w nieruchomości w trwałym zarządzie szkoły do końca roku 

2021.  

 

12.  W trakcie posiedzenia Zarząd Powiatu Kępińskiego zapoznał się z warunkami uzyskania 

dostępu do aplikacji do obsługi naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski 

Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z wytycznymi do Banku Gospodarstwa 

Krajowego każdy wnioskodawca składa dwa wnioski o nadanie stosownych uprawnień. 

Pierwszy wniosek dotyczy dostępu dla użytkownika działającego w imieniu Reprezentanta, 

drugi wniosek dotyczy uprawnień dla Skarbnika. Zarząd podjął decyzję o zgłoszeniu osoby 

Przewodniczącego Zarządu Powiatu Roberta Kieruzala jako reprezentanta Powiatu 

Kępińskiego. Ponadto zobowiązał dwóch członków zarządu w osobach Pani Alicji 

Śniegockiej oraz Pana Marka Potarzyckiego do podpisania pełnomocnictwa (zgodnie z 

wzorem określonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego) dla reprezentanta na potrzeby 

uzyskania dostępu do aplikacji do obsługi naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu 

Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zarząd podjął decyzję o zgłoszeniu do 

dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji 

Strategicznych następujących zadań inwestycyjnych: 
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1. Przebudowa drogi powiatowej 5681P i 5682P łączącą Grębanin – Kolonię II w gminie 

Baranów oraz jej kontynuację od Nosal przez Mnichowice do Bralina w gminie Bralin, 

2. Przebudowa drogi powiatowej 5716P w gminie Perzów na odcinku od skrzyżowania z 

drogą krajową do końca miejscowości Perzów, 

3. Przebudowa ciągu ulic powiatowych w Kępnie: Aleje Marcinkowskiego, ulica 

Broniewskiego, ulica Wrocławska 

 

13.  Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dot. uproszczonej 

oferty realizacji zadania publicznego pn. „Cykl bezpłatnych webinariów pn.: Budowanie 

świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa użytkowania BSP” złożonej zgodnie 

z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przez Klub Modelarzy BSP „Latamy 

dronami” z Warszawy. Oferta złożona ponownie, poprawna formalnie. Oferta zostanie 

rozpatrzona przez zarząd po dopełnieniu procedury w trybie art. 19a ustawy o pożytku 

publicznym i wolontariacie. 

 

14.  Pismo Firmy EnvilRail Sp. zo. o z wnioskiem o wyrażenie zgody na dysponowanie terenem 

na cele budowlane dla działki nr 49, obręb Słupia p. Kępnem, jednostka ewidencyjna 

Baranów-obszar wiejski na rzecz inwestora tj. PKP PLK CRI Region Zachodni. Zgoda 

niezbędna do celów realizacji projektu POIŚ 5.1-19.4 pn. „Poprawa stanu technicznego 

infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), etap IV-

infrastruktura pasażerska na liniach rewitalizowanych w ramach POIŚ 2007-2013”. Inwestor 

w ramach zadania planuje zabudować elementy i urządzenia związane z prowadzeniem 

ruchu drogowo-kolejowego. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.  

 

15.  Zarząd dyskutował o braku kontraktów lekarskich z NFZ dla neurologa, dermatologa i 

okulisty. Przedstawiciele zarządu spotkają się ze środowiskiem lekarskim i dyrektorem 

SPZOZ celem omówienia przyczyn nie zawarcia kontraktów z NFZ na w/w specjalizacje.  

 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 253.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie 

udzielenia w 2021 roku spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z 

przeznaczeniem na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie wód i 

urządzeń wodnych, (uchwała podjęta jednogłośnie) 

2. Uchwała Nr 254.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie 

wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz 

Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do realizacji 

programu ze środków PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w 

wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- Moduł 

IV(uchwała podjęta jednogłośnie) 

3. Uchwała Nr 255.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 lipca 2021 r. 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. (uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów. 

Na tym posiedzenie zakończono 
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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 


