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                                    PROTOKÓŁ Nr 72.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 17 czerwca 2020 roku o godz. 8:00  

w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

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

2. Alicja Śniegocka – Członek Zarządu - osobiście 

3. Renata Ciemny - Członek Zarządu - zdalnie 

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu- zdalnie 

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu - zdalnie 

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu 

3. Maciej Hojeński – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  

4. Jacek Małecki – projektant 

5. Marek Oreś – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa 

 

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. 

 Wizyta Minister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Wicewojewody Wielkopolskiego 

w Powiecie Kępińskim- Powiatowy Urząd Pracy udzielanie pomocy przedsiębiorcom zgodnie 

z tarczą antykryzysową. Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie rozpatrzył 100% złożonych 

wniosków. Na pomoc przedsiębiorcom została wypłacona całość kwoty otrzymanej na ten cel 

w ramach tarczy antykryzysowej. 

 Wizyta w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w sprawie pisma 

złożonego przez Powiat Kępiński z prośbą o dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego, 

aparatu USG oraz cyfryzacji aparatów rentgenowskich. Z informacji udzielonych na spotkaniu 

przez panią Marszałek Marzenę Wodzińską, z uwagi na brak środków, nie ma możliwości 

wsparcia kępińskiego szpitala ze środków UMWW.  

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. 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu 

czynszu dzierżawnego kortu tenisowego wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz boksem 

garażowym przy budynku Sali Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra H. Sucharskiego w 
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Kępnie przy ul. Szpitalnej 3, przypadającego za okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu 

epidemii w okresie od 14 marca do 3 maja 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 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej 

szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie 

na rok 2020. 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

 

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

Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

  

 Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie w roku 2019. Zarząd 

zapoznał się ze sprawozdaniem. Na kolejne posiedzenie zostanie zaproszony Dyrektor 

Powiatowej Biblioteki Publicznej celem udzielenia zarządowi informacji i wyjaśnień do 

sprawozdania.  

 Pismo Powiatowego Zarządu Dróg ze wstępnym wykazem zestawienia działek przeznaczonych 

do podziałów w związku z opracowywaniem dokumentacji projektowych na zadania drogowe w 

miejscowości Perzów- Turkowy, Łęka Mroczeńska - Żurawiniec, Grębanin- Bralin, Bralin- 

Nosale, ciąg rowerowy Mroczeń – Laski. Projektant omówił zakres konieczności wykupu gruntów 

i przedstawi zarządowi szacowane koszty bez kosztów podziałów działek i kosztów notarialnych. 

Projektant poinformował również, ze ostateczne szacunki wykupu gruntów możliwe będą dopiero 

po uzyskaniu decyzji środowiskowych na realizacje zadań, jeżeli Wójtowie gmin zobowiążą 

projektanta do ich sporządzania.  Po otrzymaniu informacji zarząd podejmie decyzje o wykupach.  

 Zarząd dyskutował z dyrektorem PZD oraz projektantem o realizacji zadania dotyczącego 

inwestycji drogowej Laski- Trzcinica. Projektant oraz dyrektor PZD przedstawili ustalenia z 

etapu projektowania dokumentacji w sprawach – rozbiórka chodnika w Laskach zlokalizowanego 

na działce gminnej (kostka z rozbiórki zostanie zdeponowana na paletach na placu gminnym), 

zjazd z drogi przy restauracji w Laskach. Dyrektorowi PZD zostały również zgłoszone prace 

niezbędne do wykonania w Łęce Mroczeńskiej (konieczność czyszczenia kanalizacji deszczowej) 

oraz w Kępnie na ulicy Szpitalnej- uprzątniecie ronda.  

 Pismo Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o 

zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Spółki Akcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii 

Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 30- Dział Dróg Kolejowych, Inwestycji i 

Ochrony Środowiska o wyrażenie zgody na wejście na działkę nr 1021/1 obręb Krążkowy, gmina 

Kępno będącej własnością Powiatu Kępińskiego. Wniosek dotyczy zgłoszenia zamiaru 

wykonania remontu wiaduktu kolejowego w km 40,077 linii nr 272 Kluczbork – Poznań Główny. 

Remont wiaduktu zaplanowano w terminie od 03.08.2020 do 28.10.2020r. Zarząd zaopiniował 

wniosek Spółki Akcyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie 

Wielkopolskim pozytywnie. 

 Pismo Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z prośba o 

zajęcie stanowiska w sprawie wiadomości e-mail od syna osoby mieszkającej na poddaszu 

budynku dobudowanego do Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra H. Sucharskiego w 

Kępnie. Autor wiadomości zwraca się z prośbą o wykonanie remontu dachu z uwagi na fatalny 

stan techniczny. Dach przecieka w wielu miejscach. Budynek znajduje się w trwałym zarządzie 

LO Nr I a najemczyni lokalu mieszkalnego płaci miesięcznie czynsz w wysokości 116,29zł. 

Umowa najmu lokalu zawarta została od 1 kwietnia 2000r. na czas nieokreślony. Zarząd 

zdecydował o konieczności dokonania oceny stanu technicznego pokrycia dachowego przez 

dekarza oraz określeniu kosztów wykonania niezbędnych napraw. Wydział merytoryczny po 

rozpoznaniu tematu udzieli informacji zwrotnej.  

 Pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie rozliczenia 

dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego udzielonej Gminnej Spółce Wodnej w Perzowie 

w 2019r. Sprawa dotyczy pisma Prokuratury Rejonowej w Kępnie z informacją o prowadzonym 
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postępowaniu wyjaśniającym w sprawie zawiadomienia dotyczącego nieprawidłowości w 

zakresie rozliczenia przez członków komisji odbioru robót irygacji urządzeń melioracyjnych. 

Pismo szczegółowo opisuje sposób przyznania dotacji, wykonania robót i nieprawidłowościach w 

rozliczeniu wykrytych następczo po zgłoszeniu sprawy do prokuratury a już po zakończeniu i 

rozliczeniu robót. Zarząd GSW w Perzowie winien dokonać korekty rozliczenia wykonania 

zadania i wykorzystania dotacji i zwrócić wraz z odsetkami niewykorzystaną dotację. Wydział 

OŚ skierował w powyższej sprawie pismo do Zarządu GSW w Perzowie. Zarząd zapoznał się z 

treścią pisma i wysłuchał ustnych wyjaśnień Naczelnika Wydziału OŚ, do protokołu zostanie 

załączone również wyjaśnienie złożone przez naczelnika Staroście Kępińskiemu. Ponadto zarząd 

oczekuje na odpowiedz Gminnej Spółki Wodnej z Perzowa. 

 Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z informacją o ogłoszeniu przez PFRON 

komunikatu w sprawie otwarcia naboru pilotażowego programu „Rehabilitacja 25+” na rok 

szkolny 2020/2021. Sprawa dotyczy możliwości udzielenia wsparcia rodzicom dorosłych osób 

niepełnosprawnych. PCPR poinformował o otwarciu naboru Zespół Szkół Specjalnych w Słupi 

pod Kępnem.  Zarząd zwróci się do zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem z zapytaniem 

czy placówka przystępuje do realizacji programu.  

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem dotyczące otrzymania oceny 

jakościowej w sprawie rozliczenia projektu realizowanego przez ZSS z programu Erazmus+. 

Narodowa Agencja nie zakwalifikowała do rozliczenia kosztów w wysokości 17 952,33zł. Zespół 

projektowy podjął decyzję o złożeniu odwołania od decyzji Narodowej Agencji. O rozpatrzeniu 

odwołania dyrektor poinformuje po otrzymaniu decyzji. Zarząd zapoznał się z pismem i będzie 

oczekiwał informacji zwrotnej o rozpatrzeniu odwołania.  

 Pismo Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Kępnie kierowane do zarządu z prośbą o 

podpisanie przez dyrektora ZSP Nr 2 tabeli uzgodnień w dokumencie „Plan zapewnienia 

ciągłości działania dla Biura Powiatowego w Kępnie”, jako administratora obiektu, w którym 

organizowany jest zapasowy Punkt Obsługi Klienta. Dokument dotyczy zarządzania 

kryzysowego. Porozumienie w sprawie organizacji w ZSP Nr 2 zapasowego Punktu Obsługi 

Klienta funkcjonuje od roku 2014. Zarząd zaopiniował prośbę kierownika Biura ARiMR 

pozytywnie. Do dyrektora ZSP Nr 2 zostanie wystosowane pismo z prośbą o podpisanie tabeli 

uzgodnień dotyczących organizacji zapasowego Punktu Obsługi Interesanta dla ARiMR.  

 Pismo Starosty przesłane do WIOŚ w sprawie zawiadomienia zarządu o wszczęciu postepowania 

administracyjnego w sprawie wymierzenia Zarządowi Powiatu Kępińskiego kary pieniężnej za 

nieprzekazanie w terminie danych identyfikujących. Pismo informuje wraz z uzasadnieniem 

WIOŚ, że Zarząd Powiatu Kępińskiego nie jest stroną postepowania. Zarząd zapoznał się z 

treścią pisma i oczekuje na rozstrzygnięcia w sprawie.   

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 142.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 czerwca 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 czerwcu 2020r. (uchwała 

podjęta jednogłośnie) 

 

 Uchwała Nr 143.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie 

umorzenia należności pieniężnych z tytułu czynszu dzierżawnego kortu tenisowego wraz z 

pomieszczeniem gospodarczym oraz boksem garażowym przy budynku Sali Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie przy ul. Szpitalnej 3, 

przypadającego za okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w okresie od 14 marca 

do 3 maja 2020r. (uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

 Uchwała Nr 144.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 czerwca 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 (uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

 Uchwała Nr 145.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie 

ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2020. (uchwała podjęta jednogłośnie) 
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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 


