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                                    PROTOKÓŁ Nr 63.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 24 marca 2020 roku o godz. 8:00  

w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego 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 

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. 

 Zarząd dyskutował o sytuacji w powiecie kępińskim w związku z COVID-19. 

 Sprawozdania z audytów: audyt obiegu dokumentów finansowo – księgowych w Starostwie 

Powiatowym w Kępnie, audyt obliczania wynagrodzeń nauczycieli podczas strajku, audyt 

bezpieczeństwa informacji. Zarząd zapoznał się z dokumentami. Sprawozdania zostaną 

przekazane do komórki kontroli wewnętrznej.   

 Starosta przedstawił odpowiedzi dyrektorów jednostek organizacyjnych otrzymane w 

odpowiedzi na zapytanie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w sprawie 

ewentualnych dodatkowych potrzeb finansowych i rzeczowych związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Główne zapotrzebowanie to maseczki ochronne 

oraz płyny do dezynfekcji. Biuro BZK będzie zaopatrywać jednostki w niezbędne artykuły 

ochrony osobistej.    

 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Kępnie. 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z 

wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019 wraz z informacją o stanie 

mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 rok. 

 

 Uchwała Zarządu 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 
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Zarząd Powiatu Kępińskiego dokonuje zmniejszenia w planie wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia, 

w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w § 4810 o kwotę 80.000 zł (zmniejszenie rezerwy celowej na 

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego). Środki zostaną przeznaczone na 

zwiększenie planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 

rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe, w § 4210 oraz § 4300. Rozdysponowanie środków z rezerwy 

celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 80.000 zł, następuje w związku z wydatkami wynikającymi 

z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, w celu 

zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID 

 

 Uchwała Zarządu powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bogumile 

Drobina - Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego nr II w Zespole Szkół Ponadpodstawowych 

nr 1 Kępnie, do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z 

Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Placówki w programie 

Erasmus + 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

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

 Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu. 

 

Zarząd zaakceptował projekt uchwały, zostanie on przekazany Przewodniczącej Rady Powiatu 

Kępińskiego w celu przedłożenia na najbliższej Sesji Rady Powiatu Kępińskiego. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

  

 Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kępnie w 2019r.Zarząd zapoznał się 

ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu 

celem przedłożenia na sesji Rady Powiatu Kępińskiego w miesiącu marcu. Ww. opracowanie 

zostało również omówione na Komisji Bezpieczeństwa.  

 

 Informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie o stanie 

bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej- podsumowanie działalności za 

2019r. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany na ręce 

Przewodniczącego Rady Powiatu celem przedłożenia na sesji Rady Powiatu Kępińskiego w 

miesiącu marcu. Ww. opracowanie zostało również omówione na Komisji Bezpieczeństwa. 

 

 Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 2 

nowych mieszkańców Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 dotyczące prośby o zajęcie stanowiska 

w sprawie prośby o wynajmującego o zmniejszenia dzierżawy na wynajem lokalu na sklepik 

szkolny. Pismo wynajmującego wnosi, iż w związku z zawieszeniem lekcji w dniach od 12-25 

marca 2020r. sklepik szkolny będzie nieczynny. Zarząd wstępnie pozytywnie zaopiniował 

wniosek. Sprawa zostanie skierowana do Biura Prawnego celem przygotowania stosownej 

uchwały zarządu.  

 Pismo Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kępnie otrzymane w 

odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie możliwości wykupu prawa użytkowania wieczystego 

działek nr 929/3 oraz działki 928/5. Spółdzielnia informuje, że jej zarząd wyraził wstępnie 

pozytywną opinię, co do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 929/3, jednak 

decyzja ostateczna należy do Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. W odniesieniu do 

działki nr nr 928/5 spółdzielnia informuje, że nie ma możliwości zbycia działki, ponieważ jest na 

niej zlokalizowany budynek wielorodzinny, którego dwoje właścicieli mieszkań w ostatnich 

latach dokonało przekształcenia własnościowych praw do lokalu w odrębną własność i tym 

samym posiada ułamkowy udział w prawach własności działki. Bez uzyskania zgody 

współwłaścicieli działki nie jest możliwa jej sprzedaż. Spółdzielnia mieszkaniowa zorganizuje 

Walne Zgromadzenie Członków, na którym sprawa zostanie omówiona. Na walne zgromadzenie 

zaproszeni zostaną przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kępnie.  Zarząd przyjął informację 

do wiadomości. Po otrzymaniu inf. o terminie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni na 

spotkanie zostaną wydelegowani pracownicy merytoryczni.  
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 Pismo Zespołu Szkół w Siemianicach z prośbą o objęcie patronatem XIII edycji Powiatowego 

Międzyszkolnego Konkursu Krasomówczego organizowanego przez Szkołę Podstawową w 

Siemianicach. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie otrzymane w odpowiedzi na pismo 

zarządu w sprawie pisma Wójta Gminy Bralin dotyczącego wykonania robót drogowych na 

terenie Gminy Bralin.  Zarząd przyjął informację do wiadomości. Zakres prac drogowych, które 

zostaną wykonane na terenie gminy Bralin został szczegółowo omówiony z wójtem gminy na 

początku br., realizacja pozostałych zadań wskazanych w piśmie zależna jest od dofinansowania 

ich realizacji ze strony gminy.  

 Decyzję dotycząca ustalenia odszkodowania w wysokości 17 300,00zł dla Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Syców za działkę nr 5188/1 o pow. 

0,0545ha, obręb ewid. Buczek, Gmina Rychtal. Sprawa dotyczy decyzji ZRID na rozbudowę 

drogi powiatowej nr 5688P Trzcinica- Wielki Buczek. Zarząd zabezpieczył odpowiednie środki w 

budżecie na wypłatę odszkodowania.  

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, w związku z 

przyjęciem dodatkowych zadań dotyczących zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa 

COVID-19 oraz potrzeb wynikających z bieżącej działalności, z prośba o sfinansowanie zakupów 

sprzętu medycznego i pozostałego wyposażenia tj.: zakup ambulansu sanitarnego transportowego 

i pojazdu samochodowego typu BUS, wykonanie bariery ochronnej przy wejściu głównym do 

SPZOZ oraz osłon ze szkła nad biurkami w pomieszczeniu rejestracji do poradni 

specjalistycznych oraz w pomieszczeniu rejestracji SOR, maseczki chirurgiczne z atestem, maski 

FFP3 z atestem, fartuchy barierowe z atestem, środek do dezynfekcji w formie chusteczek 

higienicznych lub pojemników jednorazowego użytku. Wnioski o dofinansowanie zakupu 

samochodów zostaną przekazane do Wojewody Wielkopolskiego, wykonanie barier ochronnych 

SPZOZ sfinansuje ze środków dotacji powiatu na rok 2020. W odniesieniu do środków ochrony 

osobistej powiat sfinansuje zakup medycznych maseczek ochronnych. 

 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadania z zakresu 

edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim ” zrealizowanego w ramach otwartego konkursu ofert 

przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój. Sprawozdanie 

zostało sprawdzone przez wydziały ZPPP i FN pod względem merytorycznym i finansowym. 

Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie. 

 

 Pismo Koła Gospodyń Wiejskich z Chojęcina z prośbą o aktualizację harmonogramu realizacji 

zadania publicznego „Zrób to sam- warsztaty rękodzieła”. Konieczność zmiany harmonogramu 

wynika z obecnie panującej sytuacji epidemicznej i braku możliwości realizacji warsztatów 

wielkanocnych w zaplanowanej formie. KGW zwraca się z prośbą o możliwość zmiany tematu 

warsztatów wielkanocnych na inne. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Wydział 

merytoryczny przygotuje stosowny aneks do umowy.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 121.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kępnie. 

 

 Uchwała Nr 122.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie 

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 

za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 rok. 

 

 Uchwała Nr 123.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2020 r. 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 Nr 124.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Pani Bogumile Drobina - Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego 

nr II w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 Kępnie, do samodzielnego reprezentowania 

Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w 

Warszawie dotyczących udziału Placówki w programie Erasmus + 
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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   /-/ 

Protokołował: M. Osada 


