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                                    PROTOKÓŁ Nr 66.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 22 kwietnia 2020 roku o godz. 8:00  

w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego 

 

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 trudnościach w realizacji zamówienia 

specjalistycznych maseczek ochronnych FFP2 iFFP3. Realizator zamówienia poinformował, 

ze z przyczyn niezależnych pozostających poza jego kontrolą, nie będzie możliwa realizacja 

zamówienia na maseczki FFP3 a termin dostawy maseczek FFP2 ulegnie wydłużeniu o 

kolejne 2-4 tygodni. Z uwagi na powyższe zamówienie zostanie anulowane i skierowane do 

innego dostawcy, który będzie w stanie je zrealizować.  

 Informacja o odpowiedziach zwrotnych od włodarzy gmin powiatu kępińskiego oraz 

kierownika WTZ-ów w sprawie wsparcia DPS-u kadrą pielęgniarską z placówek i ośrodków 

wsparcia dziennego.  

 

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

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu 

czynszu najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

Nr 1 w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 25 przypadających za okres stanu zagrożenia 

epidemicznego i stanu epidemii w miesiącu marcu 2020r. 

 

Projekt uchwały dotyczy pisma procedowanego na posiedzeniu zarządu w dniu 24 marca. Po 

informacji od zarządu w sprawie możliwości prawnych, jakie daje ustawa o COVID zainteresowana 

doprecyzowała wniosek, co umożliwia ostateczne załatwienie sprawy. Opłata miesięczna za lokal o 

powierzchni 17,60m
2 

wynosi 248,90zł z terminem płatności do 25 dnia każdego miesiąca. Z uwagi na 

to, iż umorzeniu podlegają jedynie należności wymagalne przedmiotowa uchwała będzie 

podejmowana przez zarząd w każdym miesiącu trwania epidemii.  
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 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu 

czynszu najmu miejsca pod automaty vendingowe w budynku Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 25 przypadających za okres stanu 

zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w miesiącu marcu i kwietniu 2020r. 

 

Projekt uchwały dotyczy pisma firmy MERKURY s.c., przekazanego zarządowi przez Dyrektora Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w dniu 17 kwietnia 2020r., w sprawie nienaliczania opłat czynszowych 

za miejsce pod automaty vendingowe od chwili zamknięcia do otwarcia obiektów. Miesięczny czynsz za 

zainstalowany automat wynosi 184,50zł netto płatne 10 dnia każdego miesiąca. Z uwagi na to, iż 

umorzeniu podlegają jedynie należności wymagalne przedmiotowa uchwała będzie podejmowana przez 

zarząd w każdym miesiącu trwania epidemii.  

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. Katowicka 8, 63-648 Słupia pod Kępnem 

wicedyrektorowi, 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli, 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi 

Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego 

dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. 

   

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

 

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 zmiany uchwały Nr XV/93/2019 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według 

algorytmu w 2020 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

 
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

 Oświadczenie Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wniosku Kaliskiej Okręgowej Izby 

Aptekarskiej o uchylenie uchwały Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów 

aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy w 

okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2020 r. 

 
Stanowisko zarządu w sprawie wniosku KOIA jest tożsame ze stanowiskiem Rady.  

 

Zarząd zaakceptował projekty uchwał i oświadczenie, dokumenty zostaną przekazane Przewodniczącej 

Rady Powiatu Kępińskiego w celu przedłożenia na najbliższej Sesji Rady Powiatu Kępińskiego. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

  

 Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020r. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupi pod 

Kępnem zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe, kwartalną informację z wydatkowania 

środków, informację o przychodach ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez 

uczestników WTZ-tów, rozliczenie środków PFRON, powiatu i pozostałych przychodów, 

zestawienie zobowiązań, zestawienie sald syntetycznych kont bilansowych. Sprawozdanie 
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zostało skontrolowane i zatwierdzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zarząd 

zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie.  

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi po Kępnem otrzymane do wiadomości 

zarządu w sprawie odmowy możliwości dzierżawy kortów tenisowych przez osobę prywatną z 

uwagi na epidemię COVID- 19. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Pismo Przewodniczącego Konwentu Powiatów Polskich Województwa Wielkopolskiego 

kierowane do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, otrzymane do wiadomości starosty, w 

sprawie prośby o wsparcie szpitali powiatowych w specjalistyczny sprzęt i środki ochrony 

osobistej niezbędne do bieżącego funkcjonowania placówek. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie otrzymanie 

w odpowiedzi na pismo zarządu z prośbą o informację, jakie środki finansowe, sprzęty medyczne 

i wyposażenie udało się pozyskać w ramach ogłoszonego apelu oraz prowadzonej akcji 

pozyskania pomocy od podmiotów zewnętrznych. Dyrektor informuje, że na apel odpowiedziało 

bardzo wiele podmiotów i ludzi dobrej woli, którzy wsparli i wspierają szpital zarówno środkami 

finansowymi jak i pomocą rzeczową – kilkanaście tysięcy maseczek, fartuchy, przyłbice, środki 

do dezynfekcji rąk i powierzchni, środki higieniczne, kabinę do dezynfekcji, samochód na 

potrzeby pobierania wymazów w kierunku COVID. Pozyskane środki finansowe są przeznaczana 

zgodnie z zapisami apelu- dotychczas zakupiono nawilżacze wysokoprzepływowe do terapii 

HFNC dla OIOM oraz oddziału internistycznego, maski pełno twarzowe dla ratowników 

medycznych i personelu pobierającego wymazy. Określenie pozostałego sprzętu i aparatury 

medycznej, która zostanie zakupiona z pozyskanych środków będzie możliwe po uzyskaniu 

odpowiedzi od fundacji, które wskażą, jaki sprzęt mogą sfinansować. Zarząd przyjął informację 

do wiadomości.  

 Pismo Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego z prośbą o wyrażenie zgody 

na zmianę terminu realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez Powiat Kępiński w 

ramach otwartego konkursu ofert. Z uwagi na stan epidemii pismo wnosi o przesunięcie terminu 

realizacji zadania na miesiące czerwiec-listopad 2020r. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.   

 Pismo Stowarzyszenia Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę 

terminu realizacji zadania publicznego pn. „Policyjna lekcja historii Ziemi Kępińskiej” z uwagi 

na obostrzenia wynikające z wprowadzonego stanu epidemii. Pismo wnosi o przesunięcie terminu 

realizacji zadania na miesiące maj-listopad 2020r. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.   

 Informację Biura Prawnego SP w Kępnie z informacją w sprawie eksmisji lokatorki zajmującej 

lokal mieszkalny w budynku LO Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie. Biuro Prawne 

informuje, że zgodnie z art. 15 zzu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

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

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuję się 

tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego. W związku z 

powyższym na chwilę obecną komornik nie może podjąć żadnych czynności. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. Sprawa będzie monitorowana na bieżąco.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 128.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie 

umorzenia należności pieniężnych z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego położonego w 

budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 25 

przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w miesiącu marcu 

2020r. 

 

 Uchwała Nr 129.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie 

umorzenia należności pieniężnych z tytułu czynszu najmu miejsca pod automaty vendingowe w 

budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 25 

przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w miesiącu marcu i 

kwietniu 2020r. 
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 Uchwała Nr 130.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie 

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem 

ul. Katowicka 8, 63-648 Słupia pod Kępnem wicedyrektorowi 

 

 Uchwała Nr 131.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli 

 

 Uchwała Nr 132.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie 

przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem 

 

 Uchwała Nr 133.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie 

przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod 

Kępnem. 

 

 

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 


