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                                    PROTOKÓŁ Nr 78.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 19 sierpnia 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 - nieobecna 

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. 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. 

 Wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej inwestycji pn. Rozbudowa istniejącego 

Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz 

przebudowa istniejącego budynku, podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji 

projektowej.  

 Narada z dyrektorami szkół- omówienie przygotowań do rozpoczęcia roku szkolnego, omówienie 

zasad bezpieczeństwa, które będą stosowane w placówkach, pismo do PKS w sprawie informacji 

o kursach autobusów od września. 

 Spotkanie z Wójtem Gminy Rychtal w sprawie omówienia możliwości wykonania kanalizacji 

deszczowej w drodze powiatowej w Wielkim Buczku w 2021. Wójt planuje budowę kanalizacji 

sanitarnej, zasadnym byłoby przy okazji inwestycji wykonać kanalizację deszczową.  

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

 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, 

 
Projekt uchwały omówił Skarbnik- zmiany w uchwale obejmują m.in. wprowadzenie umowy o dofinansowanie 

na przebudowę ul. Dworcowej w Kępnie – kwota 2 943 276,00zł oraz  zmiany bieżące budżetu. 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela, który będzie 

zastępował dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie w trakcie jego 

nieobecności, 
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 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego 

dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Kępiński  

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia 

kategorii drogi powiatowej nr 2128 0 o nazwie ciągu drogowego ul. Jana Pawła II w Kluczborku 
 

W związku z pismem Starosty Kluczborskiego z prośbą o wydanie opinii w sprawie wyłączenia w ciągu drogi 

powiatowej nr 2128 0 ul. Jana Pawła II w Kluczborku działek nr 81/25 oraz 213/1 obręb Kluczbork. Powiatowy 

Zarząd Dróg przygotował projekt powyższej uchwały zarządu. 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zaopiniowania projektowanych wariantów 

przebiegu drogi ekspresowej S 11 na działkach na terenie gmin Kępno i Baranów powiatu 

Kępińskiego, województwa wielkopolskiego. 
 

W związku z pismem Biura Projektów Komunikacyjnych Sp. zo. o.. sp.k z prośbą o zaopiniowanie projektowanych 

wariantów przebiegu drogi ekspresowej S11na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kępn, wydział Architektury i 

Budownictwa przygotował projekt powyższej uchwały.  

 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał.  

 

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 Stowarzyszenia Jesteśmy dla Ciebie przy Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z 

oświadczeniem o niepodjęciu działań w związku z realizacją zadania publicznego pn.: „Śladami 

Maryi – wycieczka do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze” w związku ze 

stanem epidemii. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Domu stowarzyszenie jest zmuszone 

zrezygnować z realizacji zadania. Zarząd przyjął informację do wiadomości i wyraził zgodę na 

rozwiązanie umowy. Wydział merytoryczny przygotuje porozumienie o rozwiązaniu umowy z 

wyznaczeniem terminu zwrotu środków.  

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica z informacją o nie respektowaniu przez kierowców ciężkich 

pojazdów przy realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy drogi Laski- Trzcinica zapisów 

projektu organizacji ruchu m.in. przekroczenie tonażu samochodów, nieuwzględnienie uwag 

Wójta Gminy Trzcinica do org. Ruchu, wykorzystywanie przez firmę budowlaną bocznych dróg 

osiedlowych. Wójt wnosi o oznakowanie objazdu zgodnie z uwagami Wójta Gminy Trzcinica tj. 

ograniczenie tonażowe z wyłączeniem mieszkańców i firm, wyegzekwowanie od służb kontroli 

stosowania się kierowców do wyznaczonych objazdów, dokonanie napraw dróg gminnych, które 

zostały, w opinii wójta, uszkodzone podczas budowy. Zarząd zwrócił się do projektanta o 

zaopiniowanie uwag Wójta Gminy Trzcinica. Wyjaśnienia zostaną przekazane do gminy 

Trzcinica. 

 Pismo Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych w odpowiedzi na pismo zarządu dotyczące uwag 

zgłoszonych przez Wójta Gminy Trzcinica w punkcie powyżej. Projektant informuje, że 

opracowuje projekt organizacji ruchu, opiniuje go a zarządca ruchu zatwierdza z uwagami lub 

bez. Projekt organizacji ruchu został zatwierdzony z uwagami GDDKiA z pominięciem uwag 

gminy Trzcinica, które były bezzasadne i ujmowanie ich w organizacji ruchu byłoby bezcelowe, 

ponieważ oznakowanie dróg wcześniej eliminuje pojazdy tranzytowe z okolicy zamknięcia drogi 

powiatowej i lokalnych objazdów. Ponadto projektant wskazuje, że jeżeli kierowcy nie 

przestrzegają znaków wprowadzonych organizacją ruchu należy wyegzekwować ich 

przestrzeganie od odpowiednich służb.  Zarząd zapoznał się z pismem i przyjął informację do 

wiadomości. Zarząd podejmie decyzję po uzyskaniu stosownych wyjaśnień dotyczących 

organizacji ruchu.   

 Pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem z informacjami w sprawie 

rozliczenia projektu realizowanego przez ZSS z programu Erazmus+. Narodowa Agencja 

rozpatrzyła pozytywnie odwołanie od oceny finansowej i uznała za kwalifikowane koszty w 

wysokości 275 EURzł. Pozostałe koszty uznane za niekwalifikowane zostanły przeanalizowane 
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przez zespół projektowy, który zdecydował o zwrocie przez uczestników projektu kwoty w 

wysokości 16 767,90zł na konto projektu w związku z uznaniem przez NA kosztów za 

niekwalifikowane. Zarząd zapoznał się z rozliczeniem i przyjął informacje do wiadomości. 

 Pismo Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego przekazujące zarządowi odpowiedz SPZOZ 

na pismo w sprawie wyjaśnienia sytuacji związanej z pismem 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. Zarząd zapoznał się z 

dokumentami i oddzielnie wystąpił do dyrektora szpitala o wyjaśnienie sytuacji.  

 Pismo Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego kierowane do Rzecznika Praw Pacjenta 

otrzymane do wiadomości zarządu w sprawie informacji o podjętych czynnościach dotyczących 

sprawy opisanej w punkcie powyżej. Przewodnicząca informuje RzPP o przekazaniu sprawy do 

Zarządu Powiatu Kępińskiego, jako organu właściwego do rozpatrzenia sprawy.  Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. 

 Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z propozycją zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej 

wspólnej realizacji przez Powiat Kępiński i Gminę Kępno inwestycji drogowych na terenie 

Miasta i Gminy Kępno. Burmistrz proponuje składanie przez Powiat Kępiński, co rocznie 

poczynając od roku bieżącego, dwóch wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji 

drogowych w tym za każdym razem jeden wniosek dotyczyć będzie gminy Kępno. Zarząd 

zapoznał się z projektem umowy partnerskiej. Po analizie sytuacji drogowej na terenie całego 

powiatu, dokumentacji projektowych, które są do dyspozycji zarządu oraz dokumentacji będących 

w przygotowaniu zarząd podejmie decyzję w sprawie propozycji burmistrza MiG Kępno.  

 Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2020r. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupi pod 

Kępnem zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe, kwartalną informację z wydatkowania 

środków, informację o przychodach ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez 

uczestników WTZ-tów, rozliczenie środków PFRON, powiatu i pozostałych przychodów, 

zestawienie zobowiązań, zestawienie sald syntetycznych kont bilansowych. Sprawozdanie 

zostało skontrolowane i zatwierdzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zarząd 

zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie. 

 Informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca 

sierpnia 2020r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 27 osób. 

Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

regulacji płacowych od sierpnia 2020r. dla każdego pracownika w kwocie 250,00zł. Dom 

Pomocy Społecznej posiada zabezpieczone na ten cel środki finansowe. Podwyżki zostały 

zaplanowane na 2020r. jednak zarząd wstrzymał ich przyznanie w momencie wprowadzenia 

stanu epidemii w obawie o stan budżetu. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 Zarząd dyskutował również o udzieleniu drugiej transzy podwyżek ujętych w budżecie na 2020r. 

dla pracowników pozostałych jednostek, wstrzymanych w związku z epidemią i obawą o stan 

budżetu. Po analizie budżetu zarząd podjął decyzję o udzieleniu od sierpnia br. drugiej transzy 

podwyżek zaplanowanych na 2020r. dla pracowników pozostałych jednostek.   

 Pismo stowarzyszenia Kulturalnego „Euro-Art.” z informacją, że stowarzyszenie nie jest w stanie 

wypełnić wymogów sanitarnych m.in. dystansu między uczestnikami związanych z realizacją 

zadania publicznego „Festiwal Gier Planszowych – Planszostrada”. Organizacja nie jest w stanie 

zaoferować żadnego substytutu imprezy w zamian. W związku z powyższym stowarzyszenie 

wnosi o rozwiązanie umowy realizacji zadania publicznego za porozumieniem stron. Zarząd 

zaopiniował wniosek pozytywnie. Wydział merytoryczny przygotuje porozumienie o rozwiązaniu 

umowy z wyznaczeniem terminu zwrotu środków.  

 Pismo Wójta Gminy Bralin w sprawie uzasadnionej konieczności odwołania i przełożenia na 

termin późniejszy imprezy pn. „Dożynki Powiatowo-Gminne”, które zaplanowano na 6 września 

2020r. w związku z oznaczeniem powiatu kępińskiego kolorem żółtym. Wójt wnosi o odwołanie 

tegorocznego święta plonów. Zarząd mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu 

Kępińskiego w dobie pandemii, wyraził stanowisko zgodne z sugestią wójta o odwołaniu 

powyższej imprezy.  
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 Raport z sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie za rok 2019. Zarząd zapoznał się z raportem. Celem szczegółowego 

omówienia dokumentu na kolejne posiedzenie zarządu zostanie zaproszona dyrektor SPZOZ. 

Raport zostanie również przekazany do Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem 

przedłożenia radnym.  

 Informację Wydziału Edukacji i Sportu o wynikach egzaminów maturalnych młodzieży w 

szkołach prowadzonych przez Powiat Kępiński w sesji wiosennej 2020r. Egzamin zdało 236 

uczniów tj. 75,9 %. Wynik ten jest o ok. 2 % wyższy od średniej Wielkopolski i kraju (73,9 i 74,0 

%).  Analizując wyniki ze względu na typy szkół podobnie jak w latach ubiegłych wyższą 

zdawalność osiągnęły licea. W powiecie kępińskim jest ona wysoka w obu liceach i średnio 

wyniosła 93,0 %, przy średniej w Wielkopolsce 80,2 % a w kraju 81,1 %. W Liceum 

Ogólnokształcącym Nr I im. mjra H. Sucharskiego  ze 106 uczniów egzamin zdało 103  tj. 97,2%  

a w Liceum Ogólnokształcącym Nr II w ZSP Nr 1 z 52 uczniów zdało 44 tj. 84,6 %. Niższą 

zdawalność uzyskali absolwenci techników. W tym roku egzamin w Technikum Nr 1 w ZSP Nr 1 

zdało 66 uczniów ze 105 przystępujących a średnia zdawalność 62,9 % była zbliżona do średniej 

kraju - 62,2 % oraz Wielkopolski – 64,6. Zdecydowanie słabsze wyniki uzyskano w Technikum 

Nr 2 w ZSP Nr 2 gdzie na 48 przystępujących zdało 23 uczniów tj. 47,9 %. Zapewne ten wynik 

wymaga głębokiej analizy i wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy przez radę pedagogiczną i 

uczniów.  Zarząd zapoznał się z wynikami egzaminów maturalnych. 

 Apel o pomoc dla Powiatu Przemyskiego w związku ze szkodami wyrządzonymi przez żywioł- 

nawałnice, które przeszły przez powiat w dniach od 21-24.06. 2020r. oraz w dniach od 26-

29.06.2020r. Szacowana wartość strat i zniszczeń oscyluje w granicach 16,5 mln zł. Zarząd 

Powiatu Przemyskiego zwraca się z apelem o okazanie samorządowej solidarności i wsparcia w 

odbudowie zniszczeń w formie pomocy finansowej na usuwanie skutków powodzi. Zarząd 

jednogłośnie zdecydował o udzieleniu Powiatowi Przemyskiemu pomocy w wysokości 15 000,00zł 

Wydział merytoryczny przygotuje stosowny projekt uchwały rady na najbliższą sesję..  

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z informacją 

ze dni 14.08.2020r. oraz 24.12.2020r. są dodatkowymi dniami wolnymi od pracy w zamian za dni 

15.08.2020r. oraz 26.12.2020r. Zarząd przyjął informację do wiadomości.   

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie z wnioskiem o wyrażenie 

zgody na zorganizowanie indywidulnych zajęć z matematyki dla ucznia klasy I g TR na rok 

szkolny 2020/2021. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. 

 Zarząd zapoznał się z naniesionymi przez wydział merytoryczny poprawkami do projektów 

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. Dyskutowano o ostatecznym kształcie kryteriów wg, których stypendia mają być 

przyznawane. Zarząd zajmie ostateczne stanowisko na kolejnym posiedzeniu.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 162.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 sierpnia 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 163.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie 

wyznaczenia nauczyciela, który będzie zastępował dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Kępnie w trakcie jego nieobecności, (uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

 Uchwała Nr 164.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie 

przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Kępiński, (uchwała podjęta jednogłośnie)  

 

 Uchwała Nr 165.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2128 0 o nazwie ciągu 

drogowego ul. Jana Pawła II w Kluczborku, (uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

 Uchwała Nr 166.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie 

zaopiniowania projektowanych wariantów przebiegu drogi ekspresowej S 11 na działkach na 
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terenie gmin Kępno i Baranów powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego. (uchwała 

podjęta jednogłośnie) 

 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 

 Nie wniesiono wniosków pod obrady zarządu. 

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 


