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                                    PROTOKÓŁ Nr 68.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 12 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 - zdalnie 

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. 

 Spotkanie z SPZOZ w sprawie realizacji inwestycji i występowania o środki zewnętrzne, 

 Komisja rewizyjna i komisja budżetu, 

 Wideokonferencja z Wojewodą Wielkopolskim, 

 Wideokonferencja z jednostkami- omówienia spraw dotyczących funkcjonowania w czasie 

epidemii, stopniowe przywracanie działalności PPP, wnioski przedsiębiorców składane do 

PUP, 

 Zarząd dyskutował o prognozowanych stratach w budżecie i konsekwencjach epidemii, które 

wpłyną na wysokość wpływów podatkowych. 

 

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

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu 

czynszu najmu miejsca pod automaty sprzedające (vendingowe) w budynku Zespołu Szkół 

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

epidemii w miesiącu maju 2020r. 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok 
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Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie. Zostanie on przekazany na ręce Przewodniczącej Rady 

Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

Zarząd otrzymał do wiadomości projekty uchwał w sprawie: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu 

Kępińskiego 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Kępińskiego 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

  

 Raport o stanie powiatu – wersja ostateczna. Zarząd po naniesieniu poprawek zaakceptował 

dokument. Raport zostanie przekazany Przewodniczącej Rady Powiatu oraz upubliczniony na 

stronie internetowej i BIP starostwa celem umożliwienia mieszkańcom powiatu zapoznania się z 

dokumentem. Debata nad dokumentem odbędzie się 19 maja 2020r.  

 Pismo Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie 

przekazujące do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu Kępińskiego, wniosek Agencji Usług 

Sportowo Turystycznych „Fair Play” o 50% obniżkę opłaty z tytułu dzierżawy kortu tenisowego 

położonego przy ul. Szpitalnej 3 w Kępnie za rok 2020. Dyrektor wraz z wnioskiem przekazuje 

kserokopię obowiązującej umowy najmu. Zarząd zaopiniował wniosek negatywnie, umorzeniu 

może podlegać jedynie należność z tytułu dzierżawy za okres 51 dni od dnia 14 marca 2020r. do 

dnia 3 maja 2020r., jednak wymaga to od Wynajmującego złożenia ponownego wniosku. 

 Projekty porozumień w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej 

– ulicy Dworcowej w Kępnie realizowanego z udziałem środków Funduszu Dróg 

Samorządowych, które mają zostać zawarte z Urzędem Miasta i Gminy Kępno oraz Spółką 

Wodociągi Kępińskie. Zarząd zapoznał się z projektami dokumentów. Spółka Wodociągi 

Kępińskie zaopiniowała projekt porozumienia pozytywnie.   

 Protokoły kontroli przeprowadzonych w październiku 2019r. przez Komisję Rewizyjną w 

Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Kępnie, przekazane zarządowi przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgodnie z § 81 

Statutu Powiatu Kępińskiego. Przeprowadzone kontrole działalności placówek nie wykazały 

żadnych negatywnych spostrzeżeń, uchybień i uwag. Sprawdzony zakres miał swoje 

odzwierciedlenie w rzeczywiście prowadzonej działalności. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

 Skarga Wojewody Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na 

uchwałę nr XII/70/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 września 2019r. 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 2019r. do dnia 31 października 2020r.Wojewoda 

zarzuca uchwale: naruszenie art. 94 ust. 1i 2 ustawy Prawo farmaceutyczne poprzez ustalenie 

telefonicznych dyżurów aptek w porze nocnej na terenie powiatu kępińskiego w okresie od 1 

listopada 2019r. do dnia 31 października 2020r. i wnosi o uwzględnienie skargi i stwierdzenie 

nieważności przedmiotowej uchwały w całości oraz zasądzenie kosztów postepowania wg norm 

przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Zarząd zapoznał się z dokumentem. 

Skarga, kierowana jest do Rady Powiatu Kępińskiego skąd zostanie przekazana uchwałą rady do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.  

 Pismo Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Zakład Usług Projektowo- Konsultingowych 

kierowane do PZD w Słupi, przekazane do wiadomości zarządu, w sprawie wykonania 

dokumentacji projektowej na modernizację dróg powiatowych nr 5608P, 5681P, 5682P – sprawa 

dotyczy gminy Bralin – konieczności wykonywania raportu oddziaływania na środowisko. 

Zarząd zapoznał się z pismem. Sprawa będzie na bieżąca monitorowana przez Powiatowy Zarząd 

Dróg.  

 

 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie o wydanie zezwolenia na 

usunięcie 3 drzew(2 świerki i olcha) rosnących na terenie nieruchomości z uwagi na ich stan 

zdrowotny, zagrażający bezpieczeństwu osób przebywających na terenie obiektu. Zarząd 

zaopiniował wniosek pozytywnie. 
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 Pismo Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie z prośbą o konsultację ponownego 

uruchomienia działalności placówki. Decyzja o otwarciu podejmowana jest przez Dyrektora po 

uprzedniej konsultacji z organem nadzorującym – Zarządem Powiatu oraz po uzyskaniu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. PPIS poinformował bibliotekę, że nie wnosi 

uwag i nie widzi przeszkód, by po wdrożeniu wytycznych Ministerstwa Rozwoju dla 

funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 sporządzonych w konsultacji z GIS, 

uruchomić Powiatową Bibliotekę Publiczną. Zarząd zaopiniował uruchomienie placówki 

pozytywnie pod warunkiem bezwzględnego stosowania powyższych wytycznych.  

 

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

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości.    

 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z informacją 

o podjętych działaniach związanych z zapewnieniem miejsca dla medyka oraz miejsca 

kwarantanny dla personelu szpitala w Kępnie. Z Hotelem Kamiński podpisano umowę, na mocy 

której hotel udostępni personelowi szpitala miejsca odbywania kwarantanny lub pobytu dla osób 

nie mogących przebywać w domu, tzw. „Hotel dla medyka”. Dyrektor zwraca się z prośbą o 

sfinansowanie kosztów realizacji powyższej umowy. Koszt miesięcznej gotowości wynosi 

5 000,00zł netto, z wyjątkiem kwietnia gdzie kwota gotowości wynosi 2500,00zł netto oraz 

100,00zł netto za dobę za osobę przebywająca w hotelu. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

Środki w wysokości 20 000,00zł zostaną przekazane w formie dotacji do Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.   

 

 Projekt informacji niezbędnych do sporządzenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowej 

dotyczącej inwestycji rozbudowy o nowy budynek oraz remontu obiektu istniejącego oddziału 

leczniczo-rehabilitacyjnego w Grębaninie. Zarząd zapoznał się z informacjami. Wydział 

merytoryczny przygotuje postępowanie przetargowe w konsultacji i uzgodnieniu opisu przedmiotu 

zamówienia z SPZOZ.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 136.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie 

umorzenia należności pieniężnych z tytułu czynszu najmu miejsca pod automaty sprzedające 

(vendingowe) w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie, przy ul. 

Sienkiewicza 25 przypadającego za okres stanu epidemii w miesiącu maju 2020r. 

 

 

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 


