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                                    PROTOKÓŁ Nr 73.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 23 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 - osobiście 

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu- osobiście 

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu - osobiście 

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu 

3. Wiesław Walas- Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie 

 

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. 

 Zestawienie wykonywanych dokumentacji projektowych i możliwych źródeł dofinansowań. 

Starosta omówił tabelę, zarząd dyskutował o terminach wykonania dokumentacji. Dokument 

zostanie uzupełniony o dwie brakujące dokumentacje projektowe. 

 Otwarcie ofert w przetargu na kredyt w wysokości 5 000 000,00zł. W postepowaniu złożono 5 

ofert. Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Regionalny Bank Spółdzielczy Malanów- koszt 

618104,61, oprocentowanie 0,89%. 

 Otwarcie ofert na wykonanie dokumentacji projektowej budowy wraz z przebudową Oddziału 

Leczniczo- Rehabilitacyjnego SPZOZ w Grębaninie wraz z nadzorem autorskim. W 

odpowiedzi na postepowanie przetargowe złożonych zostało 13 ofert. Starosta przedstawił 

zestawienie ofert. Najtańsze oferty za tożsamą cenę w wysokości 170 970,00zł. (dwie oferty), 

najdroższa oferta za cenę 809 919,33zł. Oferty najtańsze zostaną zbadane pod względem 

formalnym i merytorycznym. 

 Kredyt w wysokości 9 780 000,00zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie- wniosek rozpatrzony pozytywnie. Powiat Kępiński jest poręczycielem 

kredytu – tylko kapitał bez odsetek.  

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli 
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 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie. 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia ilości i wartości nagród Starosty 

Kępińskiego przyznawanych uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński. 
 

Propozycje wysokości nagród dla uczniów szkół ponadpodstawowych za najlepsze osiągnięcia sportowe i naukowe. 

Uchwałą Nr X/65/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku Rada Powiatu Kępińskiego przyjęła Powiatowy program 

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński. Jedną z przyjętych form 

realizacji tego programu jest przyznanie nagród uczniom spełniającym kryteria określone w § 11 powyższej 

uchwały, czyli uzyskanie średniej ocen min. 5,0 i co najmniej bdb zachowania, zajęcie minium 3 miejsca w 

województwie w olimpiadach, konkursach lub zawodach sportowych. Nagrody przyznawane są na wniosek 

dyrektora szkoły, zaopiniowane przez radę pedagogiczną. W tym roku, wyjątkowo, ze względu na stan epidemii 

nagrody nie będą wręczane na specjalnej uroczystości w ostatnim tygodniu roku szkolnego. Ostateczną decyzję o 

liczbie i wartości nagród podejmuje w oparciu o § 13 uchwały Zarządu Powiatu, uwzględniając wysokość środków 

przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej. W bieżącym roku w oparciu o wnioski złożone przez dyrektorów 

postanowiono przyznać 192 nagrody następującej wartości: 

 

 za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i wysokie wyniki w nauce – 149 uczniów z nagrodami o 

wartości 150 zł. 

 za osiągnięcia sportowe – 43 uczniów nagrodami o wartości 150 zł. 

Łączna wartość nagród to 28 800,00zł. Środki zostały zabezpieczone w budżecie powiatu. Pięciu opiekunów 

zostanie wyróżnionych listem gratulacyjnym. Lista wyróżnionych uczniów stanowi załącznik do protokołu. Zarząd 

uchwałą zatwierdził propozycje nagród. 

 

Starosta omówił projekty uchwał. 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 do realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 

 Uchwała Rady 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 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/2019 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. Dokumenty zostaną przekazane Przewodniczącej 

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

  

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

Powiatowej Biblioteki Publicznej udzielił zarządowi odpowiedzi na pytania oraz informacji i 

wyjaśnień do sprawozdania. Dokument zostanie skorygowany zgodnie z sugestiami zarządu w 

podziale na działalność biblioteczną, kulturalna i pozostałą a następnie przekazany 

Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na najbliższej sesji.   

 Wstępny wykaz zestawienia działek przeznaczonych do podziałów w związku z 

opracowywaniem dokumentacji projektowych na zadania drogowe. Starostwa przedstawił 

członkom zarządu szacowane koszty wykupu działek, podziałów i kosztów aktów notarialnych. 

Zarząd dyskutował o kosztach wykupów gruntów oraz o konieczności podziału na etapy 

dokumentacji projektowych. W porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg dokumentacje 

projektowe zostaną podzielone na etapy wg, których będą wykonywane przebudowy dróg. 

Następnie zarząd zdecyduje o kolejności wykonywania zadań drogowych oraz kolejności 

wykupów gruntów.  
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 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem z informacją w sprawie 

projektu w ramach programu ERAZMUS+ realizowanego we współpracy z Maltą. Pismo 

informuje o terminach składania raportów końcowych i terminach płatności przez Narodową 

Agencję. Ostatnie uzupełnienie dokumentów przez ZSS nastąpiło w dniu 31 marca 2020r. Zarząd 

po zapoznaniu się z treścią pisma przyjął informację do wiadomości.  

 Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego i wyznaczeniu nowego terminu zakończenia 

postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia stronie postępowania administracyjnego 

kary pieniężnej za nieprzekazanie w terminie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 

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

Pismo informuje, że strony mogą zapoznać się z materiałami dowodowymi. Nowy termin 

rozstrzygnięcia postępowania wyznaczono na dzień 10 lipca 2020r. do GIOŚ. Zarząd zapoznał 

się z treścią pisma i oczekuje na rozstrzygnięcia w sprawie.   

 Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z wyjaśnieniem dla zarządu w sprawie braku 

możliwości przekazania danych identyfikujących, o których mowa w punkcie powyżej z uwagi 

na otrzymanie wiadomości e-mail po godzinach urzędowania jednostki. Dane zostały przekazanie 

niezwłocznie po odczytaniu informacji.  Zarząd został poinformowany o treści pisma i przyjął 

informacje do wiadomości. 

 Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Baranów postępowania w sprawie 

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi 

gminnej w Baranowie (łączącej drogę powiatową nr 5704P z drogą krajową nr 11) .Wnioski, 

uwagi i zastrzeżenia można składać do dnia 3 lipca 2020r. Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem 

i przyjął informację do wiadomości. 

 Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z informacją o wpływie do DPS wniosku 

od Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie w sprawie zawarcia porozumienia o 

umożliwienia odbywania w DPS praktycznej nauki zawodu w zawodzie opiekun medyczny, 

terapeuta zajęciowy i masażysta. Zarząd zapoznał się z dokumentami i wyraził aprobatę na 

umożliwienie odbywania w DPS praktycznej nauki zawodu w zawodach opiekun medyczny, 

terapeuta zajęciowy i masażysta z zastrzeżeniem, że w przypadku podjęcia przez Dyrektora DPS 

decyzji o zawarciu porozumienia bezwzględnie zostaną zachowane wszelkie zasady 

bezpieczeństwa mieszkańców.  

 Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 1 

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie kierowane 

do Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 

otrzymane do wiadomości Starosty Kępińskiego w sprawie prośby o ogłoszenie konkursu ofert w 

rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne w zakresie Program Profilaktyki Raka Piersi- etap 

podstawowy- w pracowni stacjonarnej, celem przywrócenia możliwości wykonywania badań 

diagnostycznych (mammografii). Pismo informuje również, że SPZOZ celem poprawy, jakości 

badań rozpoczął procedurę przetargową na zakup cyfrowych aparatów RTG i cyfrowego 

mammografu. Zarząd zapoznał się z treścią pisma i przyjął informację do wiadomości.  

 Zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Mroczeń, Łęka Mroczeńska, Marianka Mroczeńska, Żurawiniec wraz z uchwałą nr 

XVI/119/2020 z dnia 21 lutego 2020r. Rady Gminy Baranów o przystąpieniu do sporządzenia 

zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mroczeń, Łęka 

Mroczeńska, Marianka Mroczeńska, Żurawiniec. Wnioski do zmiany planu miejscowego mogą 

być składane w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zarząd nie wnosi uwag do 

dokumentu. 

 Zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Słupia pod Kępnem wraz z uchwałą nr XVI/118/2020 z dnia 21 lutego 2020r. Rady 

Gminy Baranów o przystąpieniu do sporządzenia zamiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Słupia pod Kępnem dla wybranych fragmentów wsi Słupia pod 

Kępnem zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały. Wnioski do zmiany planu miejscowego mogą 

być składane w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zarząd nie wnosi uwag do 

dokumentu. 

 Zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Baranów wraz z uchwałą nr XVI/117/2020 z dnia 21 lutego 2020r. Rady Gminy 
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Baranów o przystąpieniu do sporządzenia zamiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Baranów dla wybranych fragmentów wsi Baranów zgodnie z 

załącznikiem do w/w uchwały. Wnioski do zmiany planu miejscowego mogą być składane w 

terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zarząd nie wnosi uwag do dokumentu. 

 Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów wraz z uchwałą nr XVI/116/2020 z dnia 21 

lutego 2020r. Rady Gminy Baranów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów dla wybranych 

fragmentów gminy zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały. Wnioski do zmiany studium mogą 

być składane w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zarząd nie wnosi uwag do 

dokumentu. 

 Doręczenie apelacji Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny dotyczącej powództwa firmy 

Blanca Plus Sp. zo.o. Sprawa dotyczy inwestycji przebudowy basenu przy ZSS w Słupi. Po 

wniesieniu przez Powiat Kępiński apelacji od wyroku dotyczącego zapłacenia kosztów 

dodatkowych za nieckę basenową firma Blanca złożyła apelację o zapłatę kosztów wykonania 

pasów torowych. Zarząd przyjął informację do wiadomości i będzie oczekiwał na rozstrzygnięcie 

sądowe.  

 Pismo Rady Powiatu Kępińskiego i Starosty Kępińskiego do Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Inspektora Farmaceutycznego dotyczące zaproszenia do rozmów w przedmiocie możliwości 

realizowania przez apteki dyżurów nocnych i „świątecznych”. Zarząd zapoznał się z treścią 

pisma. Dokument zostanie przekazany przez Przewodniczącą Rady Powiatu Kępińskiego do 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. 

  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 146.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie 

przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w 

Kępnie ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno. (Uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

 Uchwała Nr 147.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli. (Uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

 Uchwała Nr 148.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie 

przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w 

Kępnie. (Uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

 Uchwała Nr 149.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie 

określenia ilości i wartości nagród Starosty Kępińskiego przyznawanych uczniom szkół 

prowadzonych przez Powiat Kępiński. (Uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Wniosek członków zarządu Alicji Śniegockiej, Krystyny Możdżanowskiej oraz 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. 

Członkowie wnioskują również o wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w 

Rzetni. 

 Wniosek członka zarządu Marka Potarzyckiego o wykonanie remontu drogi relacji Mikorzyn- 

Przybyszów. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – Robert Kieruzal  /-/ 

2. Członek Zarządu Powiatu – Alicja Śniegocka  /-/ 
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3. Członek Zarządu Powiatu – Renata Ciemny    /-/ 

4. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska /-/ 

5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki   /-/ 

Protokołowała: M. Osada 


