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   PROTOKÓŁ Nr 54.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 21 stycznia 2020 roku o godz. 11:00  

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 

3. Beata Andrzejewska – Dyrektor SPZOZ w Kępnie 

 

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. 

 Zarząd dyskutował nt. wniosków, które zostaną złożone w naborze do Funduszu Dróg 

Samorządowych w 2020r. z terminem realizacji w roku 2021. Zdecydowano o złożeniu 

wniosku na wykonanie III etapu przebudowy odcinka drogi relacji Trzebień – Biadaszki 

zgodnie z zasadami dofinansowania przez Gminę Łęka Opatowska budowy ścieżki pieszo- 

rowerowej. Wybór inwestycji, na którą zostanie złożony drugi wniosek o dofinansowanie 

uzależniony będzie od czasu opracowania dokumentacji projektowych. Nabór wniosków 

przewidywany jest na druga połowę roku. 

 Zarząd dyskutował nt. podwyżek dla pracowników w związku ze wzrostem najniższej średniej 

krajowej. Pierwsza część podwyżek naliczona zostanie od stycznia 2020r. Decyzję o 

uruchomieniu pozostałej części środków finansowych przeznaczonych na podwyżki zarząd 

podejmie w miesiącu marcu bieżącego roku.  

 SPZOZ – sytuacja finansowa i organizacyjna, podpisanie umowy pożyczki. Dyrektor SPZOZ 

omówiła szczegółowo bieżące działania szpitala oraz sytuację finansową placówki.  

 Powiatowy Zarząd Dróg - dyrektor PZD zawnioskował o dokonanie przesunięć w planie 

finansowym jednostki związanych z zakupem nowego sprzętu i wyposażenia – ciągnik z 

ramieniem do koszenia rowów. 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Rozwoju Obrotu 

Bezgotówkowego o możliwości wdrożenia w Starostwie Powiatowym w Kępnie procedur 

związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych 
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 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania oświadczeń woli w 

imieniu Powiatu Kępińskiego związanych z realizacją Umowy Nr 7/2019/AOON z dnia 

18.12.2019r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na finansowanie zadania w ramach resortowego Programu 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 

edycja 2019-2020. 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. 

 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Kępińskiego do realizacji 

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019 - 2020". Uchwała została 

pozytywnie zaopiniowana przez Społeczną Radę Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.  

 

Projekty uchwał zostaną przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego w celu przedłożenia ich 

na najbliższej Sesji Rady Powiatu Kępińskiego. 

Zarząd otrzymał do wiadomości od Biura Rady Powiatu Kępińskiego projekt uchwały w sprawie: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia opinii w związku ze stanem 

faktycznym zawartym w uzasadnieniu rozpatrzonej w dniu 29 października 2019r. skargi na 

działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.  

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

 Rozliczenie porozumienia z dnia 8 listopada 2019r. dotyczącego przekazania środków 

finansowych na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji 

nieoznakowanej o podwyższonych parametrach dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. 

Rozliczenie zostało sprawdzone przez wydziały merytoryczne pod względem prawidłowości 

realizacji zadania i wydatkowania środków. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował 

sprawozdanie. 

 

  Rozliczenie porozumienia z dnia 1 kwietnia 2019r. dotyczącego przekazania środków 

finansowych na współfinansowanie zadania dotyczącego dofinansowania zakupu lekkiego 

samochodu operacyjnego SLOp dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Kępnie. Rozliczenie zostało sprawdzone przez wydziały merytoryczne pod względem 

prawidłowości realizacji zadania i wydatkowania środków. Zarząd zapoznał się z dokumentami i 

zaakceptował sprawozdanie. 

 

 Rozliczenie rzeczowo- finansowe dotacji celowej w wysokości 750 000,00zł przekazanej na 

podstawie umowy ZPPP.032.7.2019 z dnia 8 lutego 2019r. dla Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej na zakup sprzętu i wyposażenia. Rozliczenie zostało sprawdzone 

przez wydziały merytoryczne pod względem prawidłowości realizacji zadania i wydatkowania 

środków. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie. 

 

 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia 

odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości 

przeznaczonej na inwestycję drogową polegająca na budowie obwodnicy Kępna w ciągu drogi 

krajowej nr S11- odcinek II (ok km 5+274 do km 13+418) obręb Krążkowy dz. nr 255/1 o pow. 

0,1679 ha oraz działka nr 496/4 o pow. 1018 ha obręb Myjomice – Ostrówiec. Odszkodowanie 

ustalone zostało na kwotę 794 711,00zł. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia 

odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości 

przeznaczonej na inwestycję drogową polegająca na budowie obwodnicy Kępna w ciągu drogi 
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krajowej nr S11- odcinek II (ok km 5+274 do km 13+418) obręb Baranów dz. nr 562/4 o pow. 

0,0168 ha oraz działka nr 562/1 o pow. 0,0994 ha. Odszkodowanie ustalone zostało na kwotę 123 

233,00zł. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia 

odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości 

przeznaczonej na inwestycję drogową polegająca na budowie obwodnicy Kępna w ciągu drogi 

krajowej nr S11- odcinek II (ok km 5+274 do km 13+418) obręb Krążkowy dz. nr 5056/5 o pow. 

0,1007 ha Odszkodowanie ustalone zostało na kwotę 97 503,00zł. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości 

 

 Otrzymane do wiadomości Starosty Kępińskiego pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie do Radnego Rady Powiatu Kępińskiego z wezwaniem do 

usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez złożenie oświadczenia. Sprawa dotyczy 

wystąpienia na sesji Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 listopada 2019r. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości.  

 

 Porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Szkolny Związek Sportowy a Powiatem Kępińskim 

zawarte celem realizacji zadania pn. „Szkolny Klub Sportowy” realizowanego w ramach 

rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i 

młodzieży. Program będzie realizowany w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. mjra H. 

Sucharskiego, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie, Zespół Szkół Specjalnych w 

Słupi pod Kępnem. Porozumienie obowiązuje do 15 grudnia 2020r.   

 

 Skargę na działanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Kępnie złożoną przez członków rodziny jednego z pacjentów. Zarząd 

zapoznał się ze skargą. Dokument został przekazany do dyrektora SPZOZ celem rozpatrzenia 

sprawy z prośbą o informację zwrotną do zarządu.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 111.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego o możliwości wdrożenia w 

Starostwie Powiatowym w Kępnie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb 

Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych. 

 

 Uchwała Nr 112.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kępnie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kępińskiego związanych z realizacją 

Umowy Nr 7/2019/AOON z dnia 18.12.2019r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania 

środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na finansowanie 

zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. 

 Uchwała Nr 113.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. 

 

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  /-/ 
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3. Członek Zarządu Powiatu – Renata Ciemny    /-/ 

4. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska  

5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki   /-/ 

Protokołowała: M. Osada 


