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                                    PROTOKÓŁ Nr 64.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 7 kwietnia 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 poinformował członków zarządu o ilości rozdysponowanych środków ochrony 

osobistej- kombinezony, maseczki medyczne i niemedyczne, poleceniach Wojewody 

dotyczących organizacji pracy jednostek, sytuacji oświaty, o pomocy PUP dla 

przedsiębiorców, organizacji pracy starostwa, informacji o zmianach prawnych 

wprowadzonych nową ustawą.  

 

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

 

 Powiatu Uchwała Zarządu 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 Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. 

 

Zmiany wprowadzane w związku z nałożeniem ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nowych zadań na Powiatowe Urzędy Pracy 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

 

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

 Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu. 
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IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

  

 Pismo Dyrektora PZD w Kępnie, w którym przekazuje wniosek Wójta Gminy Trzcinica w 

sprawie ujęcia w budżecie Powiatu na rok 2021 zaprojektowania i wykonania chodnika w 

miejscowości Borek. Zarząd zapoznał się z wnioskiem.  Dokument zostanie przekazany do 

Wydziału Budżetu i Finansów celem rozpatrzenia przy projektowaniu budżetu na 2020r. 

 

 Zawiadomienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o 

stwierdzeniu naruszenia oraz o wszczęciu postępowania administracyjnego- dot. nie przekazania 

W terminie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie wymaganych danych. 

Starosta przedstawił wyjaśnienia naczelnika wydziału OŚ dotyczące zawiadomienia. Zarząd 

przyjął informacje do wiadomości. 

 

 Wiadomość e-mailową od interesanta w sprawie przyłączenia Powiatu Kępińskiego do 

Województwa Dolnośląskiego. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

 Pismo Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza z prośbą o wsparcie finansowe. Zarząd postanowił 

udzielić placówce wsparcia rzeczowego w postaci zakupu środków dezynfekujących do wysokości 

1000,00zł. Realizacją pomocy zajmie się Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

 

 Pismo Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej z prośbą o zwiększenie planu finansowego 

celem zabezpieczenia środków na zakup książek celem realizowania podstawowych zadań 

statutowych. Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie. Wprowadzony stan epidemii i jego 

gospodarcze konsekwencje, które pojawią się w najbliższym czasie będą odczuwalne 

również dla budżetu powiatu. W związku z powyższym zarząd stoi na stanowisku 

ograniczania wydatków, które nie są konieczne i nie zostały na ich realizację podpisane 

wiążące umowy.      

 

 Plan finansowy, w tym inwestycyjny SP ZOZ w Kępnie przesłany przez Dyrektora SP ZOZ w 

związku ze stanem epidemii i brakiem w chwili obecnej możliwości zwołania Rady Społecznej 

SPZOZ(COVID-19). Zarząd zapoznał się z dokumentami. Do pani dyrektor zostanie 

wystosowane pismo z prośbą o złożenie do 30 kwietnia 2020r. wniosku o zwołanie posiedzenia 

Rady Społecznej.   

 

 Pismo Dyrektora LO nr I w Kępnie z prośbą o przydzielenie w roku szkolnym 2020/2021 

dodatkowo 2 godzin tygodniowo zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki dla uczniów 

klas pierwszych z trudnościami matematycznymi. Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu omówił 

uzasadnił potrzeby szkoły w zakresie zwiększenia liczby godzin. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie.  

 

 Odpowiedź Wojewody Wielkopolskiego w sprawie uruchomienia punktu paszportowego w 

Kępnie. Wojewoda informuje, że wniosek na chwilę obecną nie może zostać pozytywnie 

rozpatrzony. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

 Pismo Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Zakład Usług Projektowo- Konsultingowych w 

sprawie wykonania dokumentacji projektowej na modernizację dróg powiatowych nr 5608P, 

5681P, 5682P zgodnie z umową nr 1/VII/2019 z dnia 01.07.2019r. .Dotyczy dróg powiatowych 

relacji Łęka – Mroczeńska – Żurawiniec oraz odcinka od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 – 

Grębanin Kolonia II do granicy z gminą Bralin. Pismo informuje o stanowisku gminy Baranów 

dotyczącym zobowiązania projektanta do wykonywania raportów o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z sugestiami Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, co znacznie wydłuży proces opracowywania dokumentacji projektowej. Projektant stoi 

na stanowisku, ze raport oddziaływania na środowisko nie jest dokumentem niezbędnym w 

przypadku projektu powyższej drogi. Zarząd przyjął informację do wiadomości. Decyzja o 

konieczności sporządzania raportów oddziaływania na środowisko jest kompetencją wójta gminy. 

W związku z tym, iż zleceniodawcą opracowywania ww. dokumentacji jest Powiatowy Zarząd 

Dróg w Słupi pod Kępnem, zarząd zobowiąże dyrektora do rozpoznania tematu i przedstawienia 

informacji zwrotnej.   
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 Pismo Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Zakład Usług Projektowo- Konsultingowych 

kierowane do Powiatowego Zarządu dróg, przekazane do wiadomości Zarządu Powiatu 

Kępińskiego w sprawie wykonywania dokumentacji projektowych na modernizację dróg 

powiatowych z punktu powyżej oraz drogi relacji Osiny- Kępno, drogi relacji Bralin- 

Mnichowice-Nosale, drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką W 482 do końca 

miejscowości Perzów. Pismo informuje o wystosowaniu do PZD pisma z prośbą o wprowadzenie 

do umów na wykonanie dokumentacji aneksów zezwalających na częściowe fakturowanie 

realizacji zadań z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego a następnie stan epidemii. W związku 

z zaostrzeniami wiele instytucji, urzędów i zakładów wprowadziło ograniczenia w działalności, 

powoduje to trudności z uzyskaniem na czas uzgodnień, warunków technicznych, decyzji. Prośba 

o wprowadzenie możliwości częściowego fakturowania podyktowana jest zakresem i liczbą 

zadań wykonywanych dla PZD, opracowanie dokumentacji w tak szerokim zakresie powoduje 

konieczność zaangażowania ze strony Wykonawcy ogromnych środków finansowych.  Pismo z 

prośbą zostało przez Wykonawcę wystosowane do innych samorządów, dla których jest 

zleceniobiorcą, gdzie reakcja była natychmiastowa. Zarząd przyjął informację do wiadomości. W 

związku z tym, iż zleceniodawcą opracowania dokumentacji projektowych jest Powiatowy Zarząd 

Dróg, zarząd poprosi dyrektora o przekazanie do wiadomości informacji zwrotnej wystosowanej 

do projektanta.  

 

 Zażalenie na postanowienie Starosty Kępińskiego z dnia 25 marca 2020r. odmawiające 

wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej Starosty Kępińskiego nr 398/2016 z dnia 26 lipca 

2016r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę Sali sportowej 

przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie.  Sprawa dotyczy 

właściciela działki sąsiadującej z Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. Sprawa będzie na bieżąco monitorowana. 

 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 125.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 kwietnia 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 126.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 kwietnia 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  /-/ 

3. Członek Zarządu Powiatu – Renata Ciemny    /-/ 

4. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska /-/ 

5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki   /-/ 

Protokołował: M. Osada 


