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                                    PROTOKÓŁ Nr 75.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 10 LIPCA 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 od 8:15 

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu - zdalnie 

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu- nieobecny 

 

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. 

 Ustalony termin podpisania umowy o dofinansowanie realizacji ul. Dworcowej – 15 lipca br. 

 Ustalony termin Dożynek Powiatowych na 6 września 2020r.  

 Wideokonferencja z włodarzami gmin powiatu- poruszony problem funkcjonowania POZ – tele-

porady, odmowy wykonywania badań pacjentów.  

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (nauczycielka 

oligofrenopedagogiki - ZSS) 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (nauczycielka 

oligofrenopedagogiki, plastyki i bibliotekarz–ZSS) 
 

Starosta omówił projekt uchwały. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

 

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: 

  

 Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie Nadzór Wodny w Namysłowie na terenie nadzoru wodnego w Namysłowie na obszarach 

powiatów kępińskiego, namysłowskiego, oleśnickiego, ostrzeszowskiego za rok 2019. Zarząd 

zapoznał się ze sprawozdaniem, zgodnie z ustawą Prawo Wodne sprawozdanie zostanie 
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przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji Rady Powiatu 

Kępińskiego.  

 Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie Nadzór Wodny w Wieruszowie na terenie nadzoru wodnego w Wieruszowie na obszarze 

powiatu kępińskiego za rok 2019. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem, zgodnie z ustawą 

Prawo Wodne sprawozdanie zostanie przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu celem 

przedłożenia na najbliższej sesji Rady Powiatu Kępińskiego.  

 Sprawozdanie roczne z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie Nadzór Wodny w Kępnie na terenie nadzoru wodnego w Kępnie na obszarze powiatu 

kępińskiego za rok 2019. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem, zgodnie z ustawą Prawo Wodne 

sprawozdanie zostanie przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu celem przedłożenia na 

najbliższej sesji Rady Powiatu Kępińskiego.  

 Pismo Rady Gminy Łęka Opatowska, Przewodniczącego Komisji Planowania i Budżetu oraz 

Wójta Gminy Łęka Opatowska z deklaracją współpracy oraz partycypacji w kosztach 

zaprojektowania i wykonania przebudowy drogi powiatowej na odcinku Kuźnica Słupska- 

Stogniew. Łączna kwota przeznaczona w budżecie Gminy Łęka Opatowska na powyższy cel 

wynosi 200 000,00zł. Zarząd przychyla się do propozycji Rady i Wójta Gminy Łęka Opatowska 

dotyczącej partycypacji w kosztach realizacji inwestycji. Faktyczne wykonanie zadania będzie 

możliwe dopiero po opracowaniu dokumentacji projektowej i oszacowaniu kosztów zadania, co 

zajmie ok. 8-10 m-cy (pozwolenie wodnoprawne oraz ze względu na brak miejscowego planu 

zagospodarowania terenu decyzję lokalizacyjną inwestycji celu publicznego). W związku z 

powyższym realizacja zadania byłaby możliwa dopiero w 2021r. Zakres i harmonogram prac 

zostaną omówione na odrębnym spotkaniu z Wójtem Gminy Łęka Opatowska. 

 Opinia Biura Prawnego dotycząca zasadności odmowy udzielenia Gminnej Spółce Wodnej z 

siedzibą w Perzowie dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego w roku 2020. Na podstawie 

opinii zarząd zobowiąże wydział merytoryczny do przygotowania stosownych uchwał zarządu na 

kolejne posiedzenia tj. uchwały o przyznaniu dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Baranowie, 

Gminnej Spółce Wodnej w Bralinie, Spółce Wodnej Niesób, Gminnej Spółce Wodnej w Trzcinicy, 

Gminne Spółce Wodnej w Rychtalu oraz uchwały w sprawie odmowy przyznania dotacji Gminnej 

Spółce Wodnej w Perzowie. Ponadto Wydział Budżetu i Finansów przygotuje decyzję dotyczącą 

zwrotu części dotacji niewykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami od dnia 

przekazania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

 Pismo Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem z prośbą o 

możliwość zmiany przeznaczenia kosztów finansowanych ze środków powiatu w kwocie 

40 000,00zł na prowadzenie WTZ na zakup dodatkowego wyposażenia w roku 2020 - 

samochodu osobowego na użytek działalności warsztatu. Zarząd przed podjęciem decyzji zwróci 

się do WTZ-tu z prośbą o udzielenie informacji o samochodach, które są własnością WTZ tj., 

jakie samochody, z jakim przeznaczeniem i z jakim przebiegiem posiada WTZ.  

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie kierowane 

do Wojewody Wielkopolskiego otrzymane do wiadomości zarządu w sprawie decyzji 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie wznawiającej przyjęcia do 

Oddziału Leczniczo- rehabilitacyjnego w Grębaninie. Pismo informuje, że zgodnie z zaleceniami 

w oddziale przeprowadzono kompleksową dezynfekcję pomieszczeń i sprzętów. Do pracy na 

oddziale kierowany jest wyłącznie personel, u którego uzyskano dwukrotny negatywny wynik na 

obecność COVID-19. Zarząd przyjął informację do wiadomości.   

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 155.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. (Uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

 Uchwała Nr 156.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie 

przyznania stypendiów uczniom szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Kępiński. (Uchwała podjęta jednogłośnie) 
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VI. Wnioski i wolne głosy 

 Informacja o posiedzeniu w dniu 14 lipca 2020r. Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku- 

omówienie projektu ścieżki rowerowej relacji Mroczeń- Laski. 

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 


