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                                    PROTOKÓŁ Nr 55.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 28 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 

 

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. 

 Starosta omówił członkom zarządu informację dotyczącą realizacji inwestycji przebudowy 

drogi powiatowej Mikorzyn – Krążkowy, która została przesłana do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W związku z budową drogi S11, Skarb 

Państwa przejął decyzją ZRID od Powiatu Kępińskiego w sierpniu 2019r. dwie działki (obręb 

Krążkowy dz. nr 255/1 o pow. 0,1679 ha oraz działka nr 496/4 o pow. 1018 ha obręb 

Myjomice – Ostrówiec ), na których przebiegała inwestycja przebudowy drogi powiatowej. W 

związku z przejęciem działek Wojewoda Wielkopolski w dniu 19 grudnia 2019r. wydał 

decyzję w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa 

własności nieruchomości przeznaczonej na inwestycję drogową polegającą na budowie 

obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej nr S11. Kwota odszkodowania wynosi 

794 711,00zł. Powiat Kępiński poinformował UMWW zgodnie z zapisami umowy o 

dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej Krążkowy- Mikorzyn, o decyzji ZRID, którą 

Skarb Państwa przejął 2 działki pod budowę S11 i powyższej decyzji odszkodowawczej. Po 

zapoznaniu się ze sprawą UMWW podejmie odpowiednie decyzje w sprawie.  

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe 

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 

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

 Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu. 

 



Strona 2 z 3 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

  

 Anonimowe pismo dotyczące m.in. spraw pracowniczych, organizacyjnych i finansowych w 

Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Zarząd zapoznał się z pismem, zostanie ono 

przekazane zgodnie z kompetencją Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego, która przedłoży 

je Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do rozpatrzenia. Zarząd zdecydował również, że stanowisko 

ds. kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatowego przeprowadzi w placówce kontrolę ze 

szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. Starosta poinformuje dyrektor ZSS o 

wpływie do urzędu powyższego pisma.    

 Pismo Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przekazujące według właściwości sprawę z opisaną w 

punkcie powyżej. Kurator informuje, że ze swojej strony podejmie czynności badania sprawy 

tylko i wyłącznie w zakresie kompetencji należących do kuratora oświaty, jako organu nadzoru 

właściwego do rozpatrzenia sprawy. Zarząd przekazał pismo do Wydziału Edukacji i Sportu.  

 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z prośbą o 

przyznanie nagrody rocznej. Prośba motywowana jest poziomem realizacji kontraktu z 

Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie ryczałtu na rok 2019 na poziomie 101,4% oraz 

osiągnięciem znacznej poprawy finansowej SPZOZ. Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie z 

uwagi na dyspozycję art. 10 ust. 1b ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2136) nagroda roczna może 

być przyznana kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który 

zajmował swojej stanowisko przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich 

obowiązków w sposób powodujący wymierzenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej 

pracowników, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub kary dyscyplinarnej albo, 

z którym nie rozwiązano umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy lub nie rozwiązano 

umowy o zarządzanie, albo, którego nie odwołano z zajmowanego stanowiska z przyczyn 

stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. W 

związku z brakiem spełnienia ww. przesłanki, nagroda roczna nie może być przyznana. 

Jednocześnie zarząd poinformował Panią dyrektor, że zgodnie z art. 10 ust. 6 ww. ustawy, 

nagrodę roczną dla dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, która ten zakład utworzyła, przyznaje, na 

wniosek rady społecznej.  
 

 Pismo radnych i mieszkańców miejscowości Opatów w gminie Łęka Opatowska z apelem o 

uwzględnienie w planach inwestycyjnych pobocza w formie chodnika o długości ok. 890mb dla 

pieszych przy drodze powiatowej - ul. Poznańskiej w Opatowie od ul. Brzozowej do ul. 

Mickiewicza. Zarząd przekazał pismo do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg celem 

zaopiniowania możliwości wykonania zadania wskazanego w piśmie oraz przedstawienie 

szacunkowych kosztów jego wykonania. Dyrektor PZD będzie się również kontaktował z Wójtem 

w sprawie możliwości partycypacji gminy w kosztach realizacji zadania. Po otrzymaniu inf. 

zwrotnej zarząd podejmie dalsze decyzje. 

  

 Pismo Wójta Gminy Bralin w sprawie potrzeby wykonania robót remontowych nawierzchni 

drogowych oraz budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Bralin. Zarząd 

przekazał pismo do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg celem zaopiniowania możliwości 

wykonania zadań wskazanych w piśmie oraz przedstawienie szacunkowych kosztów ich 

wykonania. Dyrektor PZD będzie się również kontaktował z Wójtem w sprawie możliwości 

partycypacji gminy w kosztach realizacji zadań. Po otrzymaniu inf. zwrotnej zarząd podejmie 

dalsze decyzje. 

 

 Pismo dyrektora ZSP Nr 2 przekazujące do rozpatrzenia Pismo Komendanta Powiatowego Policji 

w Kępnie z prośbą o bezpłatne udostępnienie sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 na XVI Turniej 

Piłki Nożnej Halowej Komend Powiatowych Policji o puchar Starosty Kępińskiego w dniu 15 

lutego 2020r. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. 

 

 Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości.    

 

 Pismo Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu z prośbą o rozważenie 

możliwości przystąpienia przez Powiat Kępiński do związku w celu intensyfikacji walki z 
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marnotrawstwem żywności oraz poprawy żywienia osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej na 

obszarze Powiatu Kępińskiego. Zarząd wystąpi do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 

Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z zapytaniem o potrzeby i możliwość odbioru żywności przez 

placówki. 

 

 Sprawozdanie finansowe Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi 

p./Kępnem za IV kwartał 2019r. otrzymane do wiadomości zarządu. Sprawozdanie zostało 

skontrolowane przez PCPR. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie.  

 Pismo PKP Intercity otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie przywrócenia postoju 

pociągów relacji Szczecin – Przemyśl oraz Szczecin – Zakopane na stacji w Kępnie. Sprawa 

dotyczy pisma pracownicy PKP- posiedzenie zarządu z dnia 16.12.2019r. PKP Intercity 

zaopiniowało prośbę pozytywnie. Zmiana rozkładu jazdy powyższych pociągów wprowadzająca 

postoje na stacji Kępno możliwa będzie wraz z wejściem w życie korekty rocznego rozkładu 

jazdy tj. od dnia 14 czerwca 2020r. Zarząd poinformuje wnioskującą o rozpatrzeniu sprawy. 

 Zawiadomienie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

otrzymane do wiadomości zarządu w sprawie wypłaty przez Powiat Kępiński odszkodowania na 

rzecz Lasów Państwowych za nabycie nieruchomości – dz. nr 5188/1 o powierzchni 0,0545 ha 

położonej w miejscowości Buczek, gmina Rychtal. Sprawa dotyczy dokumentacji na przebudowę 

drogi relacji Trzcinica – Wielki Buczek. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 114.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 

2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

  

 

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 


