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                                    PROTOKÓŁ Nr 77.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 5 sierpnia 2020 roku o godz. 10:00  

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 - zdalnie 

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu - osobiście 

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. 

 Złożenie wniosku o dofinansowanie do programu Rehabilitacja 25+ na kwotę 192 500,00zł w 

ramach PFRON na zajęcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Programem objętych 

zostanie 7 osób.  

 Złożenie wniosku o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu Domy Pomocy Społecznej 

bezpieczne w Wielkopolsce. Kwota wniosku 328 806,00zł. Dofinansowanie na dodatki do 

wynagrodzenia dla personelu DPS za miesiące sierpień, wrzesień, październik- 40,5 etatu, 

zakup pakietów ochrony indywidualnej dla kadry DPS, wyposażenie zapobiegające skutkom 

epidemii.  

 Fundusz Inicjatyw Samorządowych – złożenie wniosku o środki do 10 sierpnia 2020r.  

 Wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 

- Osiny –całość wg kosztorysów inwestorskich – 16 119 244,63zł, Trzebień- Biadaszki – 

całość wg kosztorysu inwestorskiego 5 907 269,16zł. Zarząd zdecydował o złożeniu 

wniosków o dofinansowanie całego zakresu zadań drogowych.  

 Otwarcie ofert złożonych na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączeniami i sieci kanalizacji 

sanitarnej z przyłączeniami w obrębie inwestycji pn.”Przebudowa drogi powiatowej – ulicy 

Dworcowa w Kępnie”- ETAP I oraz Przebudowa drogi powiatowej – ulica Dworcowa w Kępnie- 

ETAP II.”- w odpowiedzi na postepowanie przetargowe wpłynęły 3 oferty: 

- STRABAG Infrastruktura Południe – 7 275 401,54zł 

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” – 4 889 158,45zł 

- Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A -5 049 157,34zł 

Wydział merytoryczny przeprowadzi formalne i merytoryczne badanie ofert.  
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II. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał zarządu: 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia 

kategorii drogi powiatowej nr 2295 0 o nazwie ciągu drogowego ul. Sienkiewicza w 

Wołczynie 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania oświadczeń woli w 

imieniu Powiatu Kępińskiego związanych z realizacją Umowy nr PS-III.K.2020.9 w ramach 

Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do 

przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej, jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług 

socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. 

 

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: 

 Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

  

 Pismo Wójta Gminy Łęka Opatowska z informacją o zabezpieczeniu środków finansowych w 

kwocie 200 000,00zł na dofinansowanie budowy drogi powiatowej relacji Kuźnica Słupska – 

Stogniew oraz pytaniem czy Starosta wraz z Zarządem Powiatu Kępińskiego w 2020r. ma zamiar 

przystąpić do realizacji zadania. Zarząd omawiała sprawę na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2020r.  

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie kierowane 

do Wojewody Wielkopolskiego otrzymane do wiadomości Starosty Kępińskiego w sprawie 

wznowienia przyjęć na oddział nefrologiczny. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Opinia prawna Biura Prawnego w sprawie umów najmu lokali mieszkalnych mieszczących się w 

budynku LO Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie zawartych odpowiednio w latach: rok  

2000 (2 umowy), rok 2010 (1 umowa). Opinia wskazuje, ze zawarcie umów najmu przez Zarząd 

Powiatu bez udziału dyrektora LO było skuteczne. Zmiana stawek czynszu jest możliwa, jednak z 

uwzględnieniem reguł określonych w uchwale Nr XXXIX/228 Rady Powiatu kępińskiego z dnia 

2 lipca 2002 r w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Powiatu Kępińskiego oraz przepisach ustawy o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zarząd zapoznał się z 

opinią prawną. Wydział merytoryczny przygotuje propozycje uaktualnionych stawek czynszu dla 

lokatorów ww. lokali z uwzględnieniem reguł określonych w przepisach art. 8a oraz art. 9 ustawy 

o ochronie praw lokatorów.  

 Informację na temat przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela 

mianowanego. W terminie do 30 czerwca do Zarządu Powiatu Kępińskiego wpłynęło 5 

wniosków o przeprowadzenie egzaminów na kolejny stopień awansu - nauczyciela 

mianowanego. W oparciu o upoważnienia wydane przez Starostę Kępińskiego naczelnik 

Wydziału Edukacji i Sportu dokonał analizy formalnej złożonych wniosków. Wszystkie wnioski 

spełniały wymagania określone w rozporządzeniu o awansie zawodowym nauczycieli. W 

związku z powyższym Zarząd Powiatu uchwałami z dnia 7 i 10 lipca 2020r. powołał komisje do 

przeprowadzenia stosownych postępowań egzaminacyjnych. Posiedzenia komisji odbyły się w 

dniu 21 i 22 lipca 2020 r. Wszystkie osoby zdały egzaminy na kolejny stopień awansu 

zawodowego. Na tym pracę komisji egzaminacyjnych zakończono. Zarząd zapoznał się z 

protokołami i dokumentacją konkursową. Dokumentację z przeprowadzonych postępowań 

przekazana zostanie do Wydziału Edukacji i Sportu. 

 

 Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 2 

nowych mieszkańców Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Pismo skierowane w imieniu zarządu do Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z 

prośbą o nieodpłatne przekazanie do zasobu nieruchomości Powiatu Kępińskiego części działki 
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nr 1035/289 o powierzchni 12 ha z całkowitej powierzchni 42,5902 ha położonej w obrębie 

ewidencyjnym Krążkowy stanowiącej własność Skarbu Państwa, którą gospodaruje KOWR. 

Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem o zgodę na wypłatę dodatku 

za pracę w okresie „zdalnego nauczania” za warunki trudne i uciążliwe dla nauczycieli Zespołu 

Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Do wniosku załączona została opinia prawna Biura 

Prawnego Starostwa Powiatowego w Kępnie. Zarząd zapoznał się z pismem oraz załączoną 

opinią prawną. Decyzję w przedmiotowej sprawie podejmuje dyrektor placówki, który jest do 

tego umocowany zgodnie z przepisami prawa.  

 Pismo Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego przekazujące zarządowi pismo Rzecznika 

Praw Pacjenta nr RzPP-DPW-WPI.432.13.2019.KW w sprawie braku wykonania przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie zaleceń wynikających z wydanego 

przez Rzecznika Praw Pacjenta rozstrzygnięcia z dnia 7 kwietnia 2020r. o sygn. RzPP-DPW-

WPI.432.13.2019.KW oraz z wnioskiem o zastosowanie przez Radę Powiatu Kępińskiego 

środków przewidzianych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej wobec 

szpitala. W związku z tym, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jedynym podmiotem 

mogącym egzekwować wyniki kontroli prowadzonej w oparciu o art. 121 ustawy o działalności 

leczniczej jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, Przewodnicząca Rady 

Powiatu przekazuje Zarządowi Powiatu Kępińskiego przedmiotowe pismo, jako organowi 

właściwemu do załatwienia sprawy. Zarząd wystąpi do Dyrektora SPZOZ z prośbą o 

przedstawienie wyjaśnienia sprawy.  

 Pismo Radnego Rady Miejskiej w Kępnie z prośbą o wykonanie remontu nawierzchni drogi 

powiatowej nr 5677P wraz z przylegającym chodnikiem o długości 350mb- odcinek drogi od 

posesji nr 96 w miejscowości Kierzno do granicy z drogą ekspresowa S8. Zarząd przekaże 

wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg celem analizy możliwości wykonania zadania w 

bieżącym roku oraz określenia szacunkowych kosztów.  

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem z informacją o zakończeniu 

realizacji projektu dofinansowanego z Programu Erazmus +. W sierpniu br. należy złożyć raport 

końcowy. ZSS zwraca się z prośba o podpisanie pełnomocnictwa w celu dopełnienia formalności 

związanych z zakończeniem projektu. Zarząd nie udzieli powyższego pełnomocnictwa, ponieważ 

zostało ono udzielone uchwałą Nr 137.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 maja 

2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Alicji Zimoch - Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Specjalnych w Słupi pod Kępnem, do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we 

wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału 

Placówki w programie Erasmus +. 

 Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kępno otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie 

prośby o dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P w 

gminie Kępno”- ul. Osińska i miejscowość Osiny do km 3+480 w przypadku otrzymania 

dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021/2022 roku. Zarząd zwrócił się do 

Gminy Kępno z prośbą o partycypację w kosztach budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz 

chodników przy realizacji inwestycji. Burmistrz zadeklarował wolę współpracy oraz partycypację 

w kosztach realizacji zadania.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 160.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2295 0 o nazwie ciągu 

drogowego ul. Sienkiewicza w Wołczynie (uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

 Uchwała Nr 161.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kępnie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kępińskiego związanych z realizacją 

Umowy nr PS-III.K.2020.9 w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii COVID-19” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 

lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej, jakości 

usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. (uchwała 

podjęta jednogłośnie) 
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VI. Wnioski i wolne głosy 

 Nie wniesiono wniosków pod obrady zarzadu 

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 


