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                                    PROTOKÓŁ Nr 67.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 5 maja 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. 

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 epidemii w miesiącu 

kwietniu 2020r. 

 

 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, 

 

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. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

  

 Wniosek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lutego 2020r., przekazany 

zwrotnie po zapoznaniu się przez Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, w 

sprawie objęcia ziarna kukurydzy i rzepaku dopłatą z tytułu zużytego do siewu i sadzenia 

materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wydział merytoryczny wnosi o decyzję 

zarządu w sprawie ewentualnej interwencji w formie apelu Rady Powiatu Kępińskiego do 

Ministra Rolnictwa. Zarząd zdecydował o przygotowaniu przez wydział merytoryczny apelu i 

przedłożeniu go Radzie Powiatu Kępińskiego na sesję w miesiącu czerwcu. 
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 Wniosek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lutego 2020r., przekazany 

zwrotnie po zapoznaniu się przez Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, w 

sprawie wniosku o podjęcie odpowiednich działań, które przyczynia się do zmniejszenia 

liczebności dzików na terenie powiatu kępińskiego w związku z zagrożeniem ewentualnego 

rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń. Wojewoda Wielkopolski rozporządzeniem z 

dnia 14 lutego 2020r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze 

zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa wielkopolskiego 

wyznaczył tereny, na których odstrzał miał się odbyć. Rozporządzenie nie uwzględniało powiatu 

kępińskiego. W dniu 14 kwietnia 2020r. Wojewoda Wielkopolski zmienił ww. rozporządzenie 

gdzie wskazał, iż w ramach odstrzału sanitarnego dzików z terenu powiatu kępińskiego mają 

zostać wyeliminowane 244 sztuki. Zarząd poinformuje komisję o zmianach przepisów. 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z informacją 

o uzyskaniu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie pozytywnej 

opinii o celowości inwestycji wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 25 marca 2020r. 

dotyczącej przebudowy części budynków szpitala w Kępnie w dziedzinach anestezjologii i 

intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii oraz neonatologii. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w 

odpowiedzi na pismo zarządu z informacjami obejmującymi sytuację finansową placówki w tym 

zobowiązania wobec ZUS oraz dostawców i informacja dotycząca pozyskania kredytu. Temat 

został omówiony na debacie Rady Powiatu Kępińskiego w dniu 28 kwietnia 2020r. Zarząd 

przyjął informację do wiadomości. 

 Pismo Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego z prośbą o wyrażenie zgody na 

zmianę terminu realizacji zadania publicznego pn. „Akademia Aktywnego Seniora w Powiecie 

Kępińskim” współfinansowanego przez Powiat Kępiński w ramach otwartego konkursu ofert z 

uwagi na stan epidemii COVID-19. Pismo wnosi o przesunięcie terminu realizacji zadania na 

miesiące maj - listopad 2020r. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.   

 Pismo Stowarzyszenia Niepełnosprawni w Centrum z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę 

terminu realizacji zadania publicznego pn. „Pamiątka wydarzeń Roku 2020” 

współfinansowanego przez Powiat Kępiński w ramach otwartego konkursu ofert z uwagi na stan 

epidemii COVID-19. Pismo wnosi o przesunięcie terminu realizacji zadania na miesiące maj - 

listopad 2020r. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 Pismo Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę terminu 

realizacji zadania publicznego pn. „Mały Patriota”, współfinansowanego przez Powiat Kępiński 

w ramach otwartego konkursu ofert, z uwagi na stan epidemii COVID-19. Pismo wnosi o 

przesunięcie terminu realizacji zadania na miesiące czerwiec - listopad 2020r. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 Pismo Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie 

nakładu drukowanych folderów edukacyjnych o 1000szt. w miejsce zaoferowanych wcześniej 

warsztatów i wykładów edukacyjnych w ramach realizacji zadania publicznego polegającego na 

świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, współfinansowanego 

przez Powiat Kępiński w ramach otwartego konkursu ofert. Pismo wnosi o zmianę z uwagi na 

stan epidemii COVID-19. Zarząd zapoznał się z wnioskiem, po opinii naczelnika wydziału ZPPP 

zaakceptowanie proponowanej zmiany nie będzie możliwe z uwagi na brak jej zasadności.   

Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie. 

 Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2019”. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument 

zostanie przekazany Przewodniczącemu Rady Powiatu Kępińskiego celem przedstawienia na 

najbliższej sesji.  

 Wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 1 967,34zł z budżetu Powiatu Kępińskiego na 2 

uczniów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie, którzy uzyskali świadectwo 

dojrzałości w 2019r. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 Informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca maja 

2020r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 27 osób. Zarząd 

zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 
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 Odpowiedz Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod Kępnem do Przedsiębiorstwa Robót 

Inżynieryjnych Zakład Usług Projektowo- Konsultingowych w sprawie wykonywania 

dokumentacji projektowych na modernizację dróg powiatowych i wprowadzenia możliwości 

fakturowania częściowego. PZD po otrzymaniu opinii prawnej informuje Wykonawcę, że jest 

możliwe zawarcie aneksów do umów wykonawczych na dokumentacje projektowe 

wprowadzających wydłużenie terminów realizacji oraz fakturowanie częściowe po przedłożeniu 

oświadczeń i dokumentów, które w pełni potwierdzą okoliczności dotyczące negatywnego 

wpływu stanu wywołanego epidemią na sytuację ekonomiczną firmy zgodnie z art. 15r ust. 1 

specustawy o COVID.  Zarząd przyjął informację do wiadomości. Powiatowy Zarząd Dróg, jako 

zleceniodawca sfinalizuje sprawę zawarcia aneksów.   

 Ponowne pismo Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Zakład Usług Projektowo- 

Konsultingowych kierowane do Powiatowego Zarządu Dróg, przekazane do wiadomości Zarządu 

Powiatu Kępińskiego, nawiązujące do wcześniejszych pism w sprawie wykonywania 

dokumentacji projektowych na modernizację dróg powiatowych i wprowadzenia możliwości 

fakturowania częściowego oraz wydłużenia terminu realizacji zadań z uwagi na COVID-19. 

Pismo wnosi o udzielenie odpowiedzi na wcześniejsze pisma kierowane do PZD w 

przedmiotowej sprawie. Odpowiedz o treści z punktu powyżej została wystosowania do 

Wykonawcy. Pisma z tożsamą datą nadania pocztą. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Protokół zdawczo-odbiorczy z przekazania jednostki– Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod 

Kępnem nowemu dyrektorowi. Ze strony Starostwa Powiatowego w Kępnie w czynnościach 

przekazywania jednostki brali udział Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu oraz Skarbnik 

Powiatu zgodnie z nadanymi upoważnieniami. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Wniosek Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie w sprawie 

systematycznego przeprowadzania testów i pokrycia ich kosztów dla pracowników służb 

medycznych na obecność COVID-19 w jednostkach Powiatu Kępińskiego. Wykonywanie testów 

należy uzgodnić ze służbami medycznymi i instytucjami nadzorującymi. Zarząd wystąpi do 

dyrektora SPZOZ oraz dyrektora DPS o opinię w sprawie. Po uzyskaniu odpowiedzi od placówek 

zostaną podjęte dalsze decyzje.  

 Pismo Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim (data wpływu 

do urzędu 28.04.2020r.) z informacją o zawieszeniu od dnia 1 kwietnia 2020r. wykonywania 

przewozów regularnych w ramach posiadanych zezwoleń na wszystkich liniach o charakterze 

otwartym z uwagi na bardzo trudna sytuację ekonomiczną zaistniałą z przyczyn obiektywnych 

(epidemia COVID-19) niezależnych od spółki. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie za rok 2019, 

 

 Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie 

kępińskim na lata 2019-2021, za rok 2019, 

 

 Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony osób 

doznających przemocy w rodzinie w powiecie kępińskim na lata 2016-2021, za rok 2019, 

 

Zarząd wystosuje do dyrektora PCPR pismo z prośbą o wyjaśnienie braku środków na realizację jednego 

z punktów powyższego sprawozdania.  

 

 Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

powiatu kępińskiego na lata 2015-2021, za rok 2019, 

 

 Ocenę zasobów pomocy społecznej. 

 

Zarząd zapoznał się i zaakceptował sprawozdania. Dokumenty zostaną przekazane Przewodniczącej 

Rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na czerwcowej sesji.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 134.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie 

umorzenia należności pieniężnych z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego położonego w 
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budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 25 

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

2020r. 

 

 Uchwała Nr 135.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 maja 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. 

 

 

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 


