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                                    PROTOKÓŁ Nr 70.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 2 czerwca 2020 roku o godz. 8:00  

w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu- nieobecny 

2. Alicja Śniegocka – Członek Zarządu- osobiście  

3. Renata Ciemny - Członek Zarządu- zdalnie  

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu- nieobecna 

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. 

 Otwarcie przetargu w Powiatowym Zarządzie Dróg na remonty realizowane w porozumieniu 

z gminami. Oferty Wykonawców mieszczą się w wysokości zabezpieczonych na ten cel 

środków w budżecie PZD. Zarząd dyskutował o możliwości wykonania większego zakresu 

prac z uwagi na uzyskanie bardzo korzystnych cen w przetargu. Skarbnik zaopiniował 

wykonanie większego zakresu prac negatywnie z uwagi na niestabilną sytuację finansową.   

 Pobory próbek od mieszkańców i pracowników zakładów stolarskich do badań na obecność 

COVID.  

 Placówki oświatowe- przygotowanie do matur, dezynfekcja szkół. 

 W związku z dużą ilością osób objętych kwarantanną i codziennymi kontrolami Komendzie 

Powiatowej Policji w Kępnie zostanie udzielona pomoc w postaci oddelegowania 4 

policjantów z innej jednostki do pomocy. Koszty zakwaterowania i wyżywienia policjantów 

poniesione zostaną z budżetu powiatu. 

 

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 

maju 2020r. 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie: wniosku z dnia 13.05.2020r. Zarządu Powiatu 

Kępińskiego  ul. Kościuszki 5 63-600 Kępno  reprezentowanego  na podstawie pełnomocnictwa  

z dnia 11.05.2020 przez Pana Jacka Małeckiego Okrzyce 7 63-630 Rychtal o wydanie opinii 

dotyczącej „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5600P na odcinku Kępno - Osiny )” na 



Strona 2 z 4 

działkach nr ewid.: inwestycja liniowa na terenie gminy Kępno i gminy Bralin powiatu 

Kępińskiego, województwa wielkopolskiego zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 

z późniejszymi zmianami),  

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie: wniosku z dnia 13.05.2020r. Wójta Gminy 

Baranów ul. Rynek 21, 63-604 Baranów reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 

12.05.2020 przez Pana Roberta Florczaka zam. Hanulin ul. Wolności 1, 63-600 Kępno o wydanie 

opinii dotyczącej „Budowy Drogi gminnej klasy D wraz z przebudową ścieżki pieszo-

rowerowej w miejscowości Jankowy” na działkach nr ewid.: inwestycja liniowa na terenie 

gminy Baranów powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego zgodnie z Ustawą o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późniejszymi zmianami) 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie umorzenia należności pieniężnych 

przysługujących Powiatowi Kępińskiemu- sprawa procedowana 13 czerwca 2019r.  
 
Uchwała dotyczy wniosku Domu Pomocy Społecznej o umorzenie należności zasądzonej od SPZ-GOLF-OAZA sp. z 

o. o w kwocie 2 992,50zł wraz z odsetkami w kwocie 278,34 zł wobec bezskutecznej egzekucji oraz wszczęcia z 

urzędu przez Sąd rejonowy w Łodzi postępowania o rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia postepowania 

likwidacyjnego i o wykreślenie z KRS. Zarząd Powiatu Kępińskiego ma prawo umorzyć należności pieniężne w 

wysokości powyżej 1.000 zł., jeżeli osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy 

jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności 

nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie. Według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. w/w spółka figuruje nadal 

w KRS za numerem powyżej wskazanym. W związku z tym, że nie dysponujemy obecnie potwierdzeniem spełnienia 

przesłanki z w. cyt. § 3 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XLVIII/220/2010 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 czerwca 2010 

r. podjęcie uchwały nie jest możliwe. 

 

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: 

  

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z informacją 

o wznowieniu od dnia 22 maja 2020r. przyjęć do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości.   

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z informacją 

o wznowieniu od dnia 23 maja 2020r. przyjęć do Oddziału Internistycznego. Badania pacjentów i 

personelu medycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykazały wyniki negatywne. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości.   

 Informację od Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

otrzymaną do wiadomości zarządu w sprawie przekazania przez Departament Oceny Inwestycji 

w Ministerstwie Zdrowia Wojewodzie Wielkopolskiemu pisma w sprawie wsparcia finansowego 

na realizację zadań inwestycyjnych związanych ze skutkami SARS-CoV-2 do rozpatrzenia 

zgodnie z właściwością. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wystąpił do Ministra 

Zdrowia z prośbą o wsparcie powyższych zadań. Pismo jest procedowane zgodnie z informacją 

e-mail. Zarząd przyjął informację do wiadomości.   

 Pismo Dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem z 

prośbą o zmianę planu i harmonogramu realizacji zadania publicznego pn. „Akademia 

aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania dla niepełnosprawnych” współfinansowanego przez 

Powiat Kępiński w ramach otwartego konkursu ofert z uwagi na stan epidemii COVID-19. 

Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie otrzymane w odpowiedzi na 

pismo zarządu w sprawie braku realizacji priorytetu 3 Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy w Rodzinie. Pismo informuje, ze PCPR nie 
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występował do zarządu z wnioskiem o zwiększenie środków na realizację zadania jak również, że 

z początkiem bieżącego roku do MRPiPS złożony został wniosek o dofinansowanie projektu w 

ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie". Projekt zakłada organizację konferencji, 

warsztatów i szkoleń dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2019 roku jeden z 

pracowników PCPR we własnym zakresie ukończył szkolenie dla prowadzących program 

korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

 Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie z prośbą o zabezpieczenie w tegorocznym 

budżecie powiatu środków w wysokości 57 500,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie Komendy 

Powiatowej Policji w zakupie radiowozu wersji nieoznakowanej w tzw. układzie partnerskim 

50%/50%. Z uwagi na zmniejszone wpływy do budżetu powiatu z tytułu udziału w podatku 

spowodowane epidemią COVID-19 zarząd na chwilę obecną nie dysponuje wolnymi środkami 

finansowymi, które można przeznaczyć na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Kępnie. 

W związku z powyższym zarząd rozważy dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w budżecie 

na rok 2021. 

 Decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie umorzenia 

postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia Staroście Kępińskiemu 

administracyjnej kary pieniężnej za nieprzekazanie w terminie Głównemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska danych identyfikujących, o których mowa w art. 117a ust. 1 ustawy Prawo ochrony 

Środowiska. Sprawa dotyczy informacji zawartej w protokole zarządu z dnia 7 kwietnia 2020r. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Zawiadomienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o 

stwierdzeniu naruszenia art. 117a ust. 1 ustawy Prawo ochrony Środowiska przez Zarząd Powiatu 

Kępińskiego oraz o wszczęciu postępowania administracyjnego- dot. nie przekazania w terminie 

Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie wymaganych danych. Sprawa dotyczy 

informacji zawartej w protokole zarządu z dnia 7 kwietnia 2020r. oraz punktu powyżej. Zarząd 

zapoznał się z dokumentami. Sprawa została skierowana do Powiatowego Zarządu Dróg oraz 

Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa celem udzielenia zarządowi pisemnych 

wyjaśnień sprawy. 

 

 Pismo Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 

kierowane do Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w odpowiedzi na pismo dyrektora w sprawie 

wyrażenia opinii na temat wprowadzenia w DPS rotacyjnego systemu pracy. Pismo wnosi, że 

zapewnienie świadczenia usług całodobowych w DPS przy zachowaniu wymogów 

bezpieczeństwa również poprzez realizację właściwej polityki kadrowej leży w kompetencji 

dyrektora przy wsparciu organu prowadzącego Dom. Decyzja o wprowadzeniu rotacyjnego 

systemu pracy powinna zostać podjęta po uzgodnieniu z personelem a następnie starostą. Zasadną 

jest decyzja o izolacji ciągłej tzn. pełne 7 lub 14 dni. Zarząd zapoznał się z pismem i będzie 

oczekiwał dalszych informacji od Dyrektora DPS o podjętych działaniach.  

 Pismo mieszkańca Kępna w sprawie negatywnego rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki na 

pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Zarząd 

zapoznał się z pismem. Sprawa zostanie skierowana do Powiatowego Urzędu Pracy z prośbą o 

informację zwrotną o sposobie załatwienia sprawy.  

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie kierowane 

do POZ, otrzymane do wiadomości starosty z informacją o prawidłowym sposobie postępowania 

z pacjentem zakażonym wirusem SARS-Co-2 lub chorującym. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 138.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 czerwca 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 epidemii w miesiącu maju 2020r. 

 

 Uchwała Nr 139.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie: 

wniosku z dnia 13.05.2020r. Zarządu Powiatu Kępińskiego ul. Kościuszki 5 63-600 Kępno 
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reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 11.05.2020 przez Pana Jacka Małeckiego 

Okrzyce 7 63-630 Rychtal o wydanie opinii dotyczącej „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 

5600P na odcinku Kępno - Osiny )” na działkach nr ewid.: inwestycja liniowa na terenie gminy 

Kępno i gminy Bralin powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego zgodnie z Ustawą o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1474 z późniejszymi zmianami), 

 

 Uchwała Nr 140.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie: 

wniosku z dnia 13.05.2020r. Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21, 63-604 Baranów   

reprezentowanego  na podstawie pełnomocnictwa  z dnia 12.05.2020 przez Pana Roberta 

Florczaka zam. Hanulin ul. Wolności 1, 63-600 Kępno o wydanie opinii dotyczącej „Budowy 

Drogi gminnej klasy D wraz z przebudową ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości 

Jankowy” na działkach nr ewid.: inwestycja liniowa na terenie gminy Baranów powiatu 

Kępińskiego, województwa wielkopolskiego zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 

z późniejszymi zmianami), 

 

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 


