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                                    PROTOKÓŁ Nr 56.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 4 lutego 2020 roku o godz. 8:00  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu - nieobecny 

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. Andrzej Jóźwik – Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu 

 

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, wicestarosta przedstawiła 

sprawozdanie z okresu między zarządami –starosta omówił spotkania, w których brał udział w okresie 

między zarządami. 

 Wicestarosta omówiła członkom zarządu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 

2019 r. gdzie Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 59 ust. 2 w związku z art. 55 ust. 1 pkt 6 i 

art. 61 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.z 2018 r. poz. 2190 i 

2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959) oraz w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 

2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

960) w zakresie, w jakim ustawa zobowiązuje jednostkę samorządu terytorialnego, będącą 

podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, do pokrycia straty netto 

stanowiącej ekonomiczny skutek wprowadzania przepisów powszechnie obowiązujących, które 

wywołują obligatoryjne skutki finansowe dla działania samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej, jest niezgodny z Konstytucją. Przepis ustawy dotyczący finansowania straty 

netto szpitali przez jednostki samorządu terytorialnego straci moc po upływie 18 miesięcy od 

ogłoszenia wyroku w DURP.  

 

 Wykaz porozumień zawartych przez Powiat Kępiński z innymi jednostkami samorządowymi w 

2019r. (stan na dzień rozliczenia umowy/porozumienia). Zarząd omówił zestawienie porozumień. 

 

II. W punkcie drugim wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał zarządu: 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia 

odcinka drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Bralin. 
 

III. W punkcie trzecim wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego: 

 Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu. 
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IV. W punkcie czwartym wicestarosta przedstawiła i omówiła: 

  

 Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 

umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci 

wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, w którym Powiat 

Kępiński jest partnerem zgodnie z porozumieniem DZ-I/67/2017 z dnia 19 grudnia 2017r.   

Zarząd po kontroli merytorycznej i finansowej oraz po zapoznaniu się z dokumentami 

zaakceptował sprawozdanie. 

 

 Sprawozdanie finansowe z rozliczenia dotacji celowej Powiatu Kępińskiego tytułem 

dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztacie Terapii zajęciowej 

w Ostrzeszowie w roku 2018. Sprawozdanie zostało zaopiniowane przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie oraz sprawdzone przez wydziały ZPPP i FN pod względem merytorycznym i 

finansowym. Zarząd po zapoznaniu się z dokumentami zaakceptował sprawozdanie. 
 

 Rozliczenie finansowe za 2019r. Powiatu Wieruszowskiego z wykorzystania kwoty 

dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestników z Powiatu Kępińskiego w Warsztatach Terapii 

Zajęciowej w Wieruszowie. Sprawozdanie zostało zaopiniowane przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie oraz sprawdzone przez wydziały ZPPP i FN pod względem merytorycznym i 

finansowym. Zarząd po zapoznaniu się z dokumentami zaakceptował sprawozdanie.  

 

 Rozliczenia Powiatowego Zarządu Dróg złożone do wiadomości zarządu z realizacji porozumień 

o partnerstwie zawartych z gminami Trzcinica, Łęka Opatowska, Bralin, Baranów, Perzów, 

Rychtal w celu wspólnej realizacji zadań remontowych na drogach w 2019r. Zarząd zapoznał się 

z dokumentami. Rozliczenia zostały przekazane do gmin współfinansujących zadania. 

 

 Odpowiedz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod Kępnem na pismo zarządu w 

sprawie prośby mieszkańców Mikorzyna dotyczącej uwzględnienia przy ewentualnym 

planowaniu inwestycji związanej z remontem drogi powiatowej nr 5676 P relacji Mikorzyn- 

Mechnice, Mikorzyn – do granicy lasów państwowych w kierunku stacji PKP Domanin budowy 

ścieżki rowerowej wzdłuż drogi. Dyrektor informuje, że w obecnym stanie drogi, priorytetowym 

jest wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej ze względu na jej katastrofalny stan techniczny. 

W przypadku posiadania przez powiat zdolności finansowych do realizacji kolejnego dużego 

zadania inwestycyjnego realizacja budowy ciągu powinna odbywać się łącznie z remontem 

nawierzchni. Zarząd rozważy wykonanie projektu przy podejmowaniu decyzji o wykonaniu 

kolejnych dokumentacji na realizację inwestycji drogowych.  

 

 Rezygnacja z pełnienia funkcji dyrektora złożona przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w 

Słupi pod Kępnem. Powodem rezygnacji są względy osobiste. Złożenie rezygnacji nie daje 

Zarządowi Powiatu możliwości jej przyjęcia bądź odrzucenia, ponieważ zgodnie z zgodnie z art. 

66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148; ze zm.) organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole odwołuje go 

ze stanowiska w razie złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym 

wypowiedzeniem. W związku z powyższym zarząd zobowiązany jest do odwołania osoby pełniącej 

funkcję, ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem z upływem 

okresu 3 miesięcznego wypowiedzenia, którego bieg rozpoczął się z chwilą, kiedy oświadczenie o 

rezygnacji dotarło do jej adresata, (czyli z dniem 30.01.2020). Odwołanie ze stanowiska nastąpi 

w drodze stosownej uchwały Zarządu Powiatu Kępińskiego. Zarząd poinformuje Panią Dyrektor 

Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem o stanie prawnym sytuacji. 

 

 Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie z prośbą o ufundowanie pucharów i 

dyplomów na XVI Turniej Piłki Nożnej Halowej Komend Powiatowych Policji o puchar Starosty 

Kępińskiego w dniu 15 lutego 2020r. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. 

 

 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn: „IV Powiatowy Zlot Pojazdów Pożarniczych 

– Świba 2019” zrealizowanego w ramach otwartego konkursu ofert przez Ochotniczą Straż 

Pożarną w Świbie.  Sprawozdanie zostało sprawdzone przez wydziały ZPPP i FN pod względem 

merytorycznym i finansowym. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie. 
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 Wniosek Wójta Gminy Baranów w sprawie wydania opinii o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na „Przebudowie drogi gminnej w 

miejscowości Mroczeń”. Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie do 

04.02.2020r. W przypadku nieuzupełnienia braków w wyznaczonym terminie wniosek zostanie 

pozostawiony bez rozpoznania. W przypadku uzupełnienia wniosku zarząd podejmie stosowną 

uchwałę. 

 

 Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o braku możliwości zakończenia w terminie 

postępowania administracyjnego w związku z trwającym postępowaniu wyjaśniającym 

dotyczącym odwołania mieszkańca Kępna od decyzji Starosty Kępińskiego z dnia 4 grudnia 

2019r. odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji Starosty Kępińskiego Nr 398/2016 z dnia 26 

lipca 2016r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę Sali 

sportowej przy LO Nr I. Przewidywany termin załatwienia sprawy wyznaczony został na 7 lutego 

2020r. Zarząd przyjął informacje do wiadomości. 

 

 Oświadczenie Powiatu Kępińskiego, jako właściciela działki nr ewid. 1902 przy ul. 

Dąbrowskiego w Kępnie o wyrażeniu zgody wykonawcy robót Sali sportowej przy Lo Nr I do 

wykonania częściowej rozbiórki ogrodzenia celem umożliwienia dostarczania materiałów 

budowlanych na plac budowy. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 115.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg gminnych na terenie 

gminy Bralin. 

 

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 


