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                                    PROTOKÓŁ Nr 71.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 9 czerwca 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- nieobecna 

3. Renata Ciemny - Członek Zarządu - zdalnie 

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu- zdalnie od godz. 9:00 

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu - zdalnie 

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu- nieobecna 

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. 

 Zarząd zdecydował o wykonaniu większego zakresu realizacji zadań drogowych wykonywanych w 

porozumieniu z gminami w 2020r. z uwagi na uzyskanie bardzo korzystnych cen przetargowych. 

Zadania zostaną wykonane do wysokości zabezpieczonych na ten cel środków w budżecie powiatu 

oraz zainteresowanych gmin.  Po uzgodnieniu dokładnego zakresu prac z włodarzami gmin 

przeprowadzone zostaną procedury przetargowe.   

 

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

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do realizacji programu ze środków 

PFRON „Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III, 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

 

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

 

 Apel Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie objęcia kukurydzy i rzepaku dopłatą z tytułu 

zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. 

Apel dotyczy wniosku Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Zarząd zaopiniował projekt 

apelu pozytywnie. Dokument zostanie przekazany Przewodniczącej Rady Powiatu celem przedłożenia na 

najbliższej sesji. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 
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 Informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca 

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

Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Odpowiedz Powiatowego Urzędu Pracy na pismo mieszkańca Kępna w sprawie negatywnego 

rozpatrzenia wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Urząd informuje wnioskodawcę, że nie jest 

możliwym przyznanie mu pożyczki, ponieważ nie spełnia on warunków do jej udzielenia z uwagi 

na fakt, że zawiesił działalność w okresie od dnia 01.02.2020r. do 31.03.2020r. Działalność 

prowadzona była więc przed dniem 1 lutego a nie przed dniem 1 marca 2020r. co nie kwalifikuje 

do udzielenia pomocy. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica z pytaniem czy w bieżącym roku planowana jest dalsza 

modernizacja drogi powiatowej na odcinku Laski – Mroczeń i czy Powiat Kępiński planuje  

złożyć wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Funduszu Dróg Samorządowych. 

Wstępnie do złożenia wniosku o dofinansowanie w 2020r. wskazana została przez zarząd powiatu 

droga na terenie gminy Łęka Opatowska odcinek Trzebień- Biadaszki, jako ostatni etap do 

zakończenia realizacji całego ciągu drogowego Opatów- Świba. Decyzja o złożeniu drugiego 

wniosku uzależniona będzie przede wszystkim od możliwości finansowych budżetu powiatu, po 

ustabilizowaniu się sytuacji finansowej związanej ze zmniejszaniem wpływów z podatku 

spowodowanych epidemią COVID-19. Zarząd przy podejmowaniu decyzji o składaniu drugiego 

wniosku o dofinansowanie brał będzie pod uwagę również kompletność dokumentacji projektowej 

(jezdnia i ścieżka- w celu uzyskania max liczby punktów przy ocenie), stan techniczny drogi, 

wysokość partycypacji w kosztach realizacji zadania ze strony gminy oraz równomierną 

realizację zadań we wszystkich gminach powiatu kępińskiego. 

 Wiadomość e-mail od dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem przekazującą do wiadomości zarządu 

pisma Komendy Powiatowej Policji w Kępnie z marca br. z prośbą do dyrektora szkoły o 

dostarczenie kompletu dokumentów dotyczących wszystkich spraw poruszanych w anonimowym 

piśmie - m.in. spraw pracowniczych, organizacyjnych i finansowych w Zespole Szkół 

Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Zarząd został poinformowany o treści pisma. Do Komendy 

Powiatowej Policji w Kępnie oraz Prokuratury Rejonowej wystosowane zostaną pisma z prośbą o 

udzielenie informacji o prowadzonych przez te organy czynnościach  

  Postanowienie Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kępnie dotyczące umorzenia śledztwa w 

sprawie przekroczenia we wrześniu 2018 r. swoich uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych 

– pracowników Starostwa Powiatowego w Kępnie podczas realizacji czynności związanych z z 

postępowaniem w przedmiocie zapytania ofertowego dotyczącego dostawy i instalacji sprzętu do 

elektronicznej obsługi sesji rady powiatu a przez to działania na szkodę interesu publicznego 

poprzez opracowanie przedmiotu zamówienia w sposób wykluczający z postępowania innych 

oferentów -tj. o czyn z art. 231 §1 k.k. wobec braku znamion czynu zabronionego. Sprawa 

dotyczy doniesienia złożonego do Prokuratury Rejonowej w Kępnie przez Radnego Rady 

Powiatu Kępińskiego Michała Soleckiego. W postępowaniu ofertowym brak jest jakichkolwiek 

znamion przestępstwa. Zarząd zapoznał się z postanowieniem.  

 Pismo Prokuratury Rejonowej w Kępnie z informacją o prowadzonym postępowaniu 

wyjaśniającym w sprawie zawiadomienia dotyczącego nieprawidłowości w zakresie rozliczenia 

przez członków komisji odbioru robót irygacji urządzeń melioracyjnych. Sprawa dotyczy spółki 

wodnej w Perzowie. Prokuratura zwraca się z prośbą o niezwłoczne nadesłanie kompletu 

dokumentów z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania przez spółkę. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. Wydział merytoryczny przygotuje komplet dokumentów dla 

prokuratury. 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół ponadpodstawowych Nr 1 z informacją, że w związku ze 

stwierdzeniem objawów konronawirusa u jednego z pracowników obsługi i wystąpieniem 

niepokojących objawów u innego pracownika dyrektor podjęła decyzję o zamknięciu szkoły z 

dniem 29 maja. Dyrektor i pracownicy administracji będą wykonywać pracę zdalnie, pracownik 

obsługi skorzysta z urlopu wypoczynkowego. Zarząd przyjął informację do wiadomości. Starosta 

przekazał również informację o dezynfekcji placówek oświatowych przed maturami. 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod Kępnem z wstępnymi wykazami 

zestawienia działek przeznaczonych do podziałów w związku z opracowywaniem dokumentacji 

projektowych. Zarząd po spotkaniu z projektantem oraz dyrektorem PZD na kolejnym 
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posiedzeniu przekaże sprawę do wydziału GGN celem rozpoczęcia procedury podziału gruntów a 

następnie wykupów. 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 141.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie w 

sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kępnie do realizacji programu ze środków PFRON „Pomoc osobom poszkodowanym 

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III, 

(uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Wniosek Pani Renaty Ciemny o przygotowanie zestawienia dokumentacji projektowych, które są 

kompletne oraz dokumentacji projektowych w przygotowaniu wraz ze wskazaniem możliwych 

źródeł dofinansowania realizacji zadań. 

 Wniosek Pani Renaty Ciemny o złożenie w najbliższym naborze do Funduszu Dróg 

Samorządowych wniosku o od dofinansowanie realizacji zadania na inwestycję przebudowy 

drogi powiatowej na odcinku Mroczeń – Laski a także aplikowania o środki na budowę ścieżki 

rowerowej Laski - Mroczeń.  

 Wniosek Pana Marka Potarzyckiego o złożenie w najbliższym naborze do Funduszu Dróg 

Samorządowych wniosku o  dofinansowanie realizacji zadania na inwestycję przebudowy drogi 

powiatowej w Osinach, dokończenie drogi powiatowej w Kierznie oraz drogi powiatowej 

Donaborów- Biadaszki. 

 

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. Trojak 


