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                                    PROTOKÓŁ Nr 76.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 20 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 od 8:20 

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu-zdalnie 

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu- zdalnie 

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu 

3. Paweł Jeziorny – Naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu 

4. Andrzej Jóźwik – Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu 

 

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. 

 W związku z ogłoszeniem naboru wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych zarząd 

zdecydował o złożeniu do dofinansowania dwóch wniosków. Pierwszy zgodnie z 

wcześniejszymi ustaleniami na drogę relacji Trzebień- Biadaszki, drugi na drogę w 

miejscowości Osiny pod warunkiem, że Burmistrz MiG Kępno pisemnie zdeklaruje udział 

środków gminnych w finansowaniu ścieżki pieszo-rowerowej - tak jak w przypadku innych 

gmin. 

 Starosta poinformował członków zarządu o publikacji na stronie BIP przetargu na ul. 

Dworcową. 

 Zarząd omówił informację przygotowana przez wydział ZPPP o źródłach i możliwościach 

pozyskiwania dofinansowań na działania inwestycyjne oraz działania miękkie.  

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia w 2020 roku spółkom wodnym 

dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji 

robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. 
 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie odmowy udzielenia dotacji Gminnej Spółce 

Wodnej w Perzowie 

 

 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 
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Zarząd zapoznał się z projektami uchwał. Starosta i Skarbnik omówili 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 przyjęcia Programu wspierania edukacji 

uzdolnionej młodzieży, będącej uczniami szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat 

Kępiński.  

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w 

ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, będącej uczniami szkół 

ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kępiński” form i zakresu tej pomocy, w tym 

stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach. 

Projekty uchwał omówił naczelnik wydziału ES. Zarząd ustalił ostateczne kryterium średniej ocen, od 

której będzie przyznawane stypendium do poziomu 5,3 oraz kryterium wyników sportowych na 

poziom 2 miejsca w klasyfikacji wojewódzkiej. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

Dokumenty zostaną przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej 

sesji. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 Zarząd dyskutował o projekcie dokumentów dotyczących funduszu stypendialnego dla studentów 

kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim- IV,V,VI rok lub pielęgniarskim- II i III 

rok studiów licencjackich. Projekty zostały wstępnie omówione przez zarząd. Dokumenty zostaną 

uzupełnione o uwagi i sugestie członków zarządu. Ostateczna wersja dokumentów zostanie 

wypracowana na kolejnym posiedzeniu zarządu. Po naniesieniu poprawek komplet zostanie 

przekazany do Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie oraz Komisji Edukacji i 

Promocji Powiatu Kępińskiego celem przedyskutowania i akceptacji. Następnie po pozytywnym 

zaopiniowaniu dokumentów przez komisję zostaną one przekazane Przewodniczącej Rady 

Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na sesji rady.  

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

o zajęcie stanowiska dotyczącego dalszego wystąpienia do Wojewody Wielkopolskiego w 

sprawie nabycia na własność od Skarbu Państwa do zasobów mienia Powiatu Kępińskiego 

działek 616/13, 616/14, 616/15, 621/19 nabytych przez Powiat Kępiński w poczet wieczystego 

użytkowania aktem notarialnym, zajętych pod ul. Dworcową od spółki akcyjnej PKP. Zarząd 

zdecydował o wystąpieniu do Wojewody Wielkopolskiego o przejęcie ww. działek  

 Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z informacją, o pozytywnym wymazie na 

COVID-19 u jednej z mieszkanek, która jest dializowana. Pacjentka została przewieziona do 

szpitala zakaźnego w Poznaniu. Pracownicy zostali objęci nadzorem epidemiologicznym i będą 

mieli pobrany wymaz. Kontakt pracowników administracji został całkowicie ograniczony z 

pozostałymi pracownikami i mieszkańcami. Do odwołania wprowadzono zakaz odwiedzin 

mieszkańców, zakaz opuszczania placówki przez mieszkańców. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości.  

 Oświadczenie o rezygnacji z przyznanego dofinansowania złożone przez Fundację o Mały Włos. 

Pismo informuje, że w związku z brakiem możliwości zrealizowania zadania polegającego na 

przeprowadzeniu kampanii promocyjnej wśród dziewczynek dotyczącej oddawania włosów na 

rzecz chorujących na łysienie plackowate, wynikającej z ogłoszonego stanu epidemii, fundacja 

rezygnuje z dofinansowania. Zarząd przyjął oświadczenie do wiadomości. Rozwiązanie umowy 

nie rodzi konsekwencji finansowych z uwagi na to, iż organizacja nie otrzymała jeszcze środków z 

budżetu powiatu na realizację zadania. 

 Pismo Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie 

wykazu posiadanych samochodów.  Sprawa dotyczy prośby o przesuniecie środków w wysokości 

40 tys. zł na zakup samochodu. WTZ informuje, że obecnie posiada trzy samochody 9-cio 

osobowe Mercedes Vito o przebiegu 120 tys. km, Ford Custom o przebiegu 68 tys. km, Renault 

Trafic o przebiegu 35 tys. km. Wszystkie samochody wykonują dziennie dwie trasy podczas 

dowożenia i odwożenia uczestników. Planowany do zakupu samochód osobowy ma służyć, jako 

pomocniczy samochód przy wyjazdach z niewielką grupą osób bez zaangażowania kierowcy 

busa np. praktyki. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami WTZ-tu, zarząd zaopiniował prośbę 

przesunięcia środków na zakup samochodu pozytywnie.  
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 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z prośbą o 

zakup lub przekazanie środków finansowych w wysokości 400 tys. złotych na zakup ambulansu 

sanitarnego transportowego dla SPZOZ w Kępnie. SPZOZ w Kępnie, jako jedna z pierwszych 

placówek medycznych w Wielkopolsce podjęła się wykonywania dodatkowych obowiązków 

związanych z przeciwdziałaniem i zapobieganiem epidemii COVID-19. Od marca szpital 

realizuje transporty pacjentów z podejrzeniem wirusa na oddziały zakaźne lub do izolatorium 

oraz stacji dializ. Usługa transportu wykonywana jest ambulansem sanitarnym SPZOZ z 2009r. z 

przebiegiem 404 483 km. Ambulans jest całkowicie wyeksploatowany i ulega ciągłym awariom. 

Zarząd zdecydował o przekazaniu wniosku o dofinansowanie zakupu ambulansu do Wojewody 

Wielkopolskiego.  

 Pismo rodziców tegorocznych absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Zespole 

Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem z prośbą o pomoc w zorganizowaniu opieki nad dziećmi 

będącymi dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i 

znacznym, które w chwili obecnej nie mają żadnej szansy na wsparcie w postaci 

zorganizowanych zajęć poza domem. Po konsultacjach z dyrektorem Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie oraz dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem zdecydowano, 

że Powiat Kępiński przystąpi do realizacji programu Rehabilitacja 25+. Program będzie 

realizowany w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, po otrzymaniu 

informacji o przyznaniu dofinansowania z PFRON. 

 Pismo Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w odpowiedzi 

na pismo zarządu w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Kępińskiego oraz Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta i Gminy Kępno. Sprawa dotyczy 

zawiadomienia BMiG Kępno o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Wydział merytoryczny informuje, że żadna z działek nie 

kwalifikuje się do zgłoszenia do zmienianego studium zagospodarowania przestrzennego. Zarząd 

przyjął informację do wiadomości.  

 W odpowiedzi na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg dotyczący wyrażenia zgody na zakup 

ciągnika zaplanowanego w budżecie jednostki na 2020, celem uzupełnienia sprzętu do robót 

drogowych, zarząd wyraził zgodę na powyższy zakup.  

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie kierowane 

do Wojewody Wielkopolskiego otrzymane do wiadomości Starosty Kępińskiego w sprawie 

wstrzymania do odwołania przyjęć pacjentów do oddziału nefrologicznego w związku z 

epidemią. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 157.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie 

udzielenia w 2020 roku spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z 

przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na bieżące 

utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. (uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

 Uchwała Nr 158.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie 

odmowy udzielenia dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Perzowie. (uchwała podjęta jednogłośnie) 
 

 Uchwała Nr 159.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 lipca 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) 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Nie wniesiono wniosków 

Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – Robert Kieruzal  /-/ 

2. Członek Zarządu Powiatu – Alicja Śniegocka  /-/ 

3. Członek Zarządu Powiatu – Renata Ciemny    /-/ 
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4. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska /-/ 

5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki   /-/ 

Protokołowała: M. Osada 


