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                                    PROTOKÓŁ Nr 79.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 24 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. Beata Andrzejewska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Kępnie 

4. Zbigniew Bera – Z-ca dyrektora ds. medycznych SPZOZ 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. 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie terminu i sposobu przyjmowania uwag i opinii 

do projektu Programu Współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia 

kategorii drogi powiatowej nr 2294 0 o nazwie ciągu drogowego ul. Przemysłowa w Wołczynie.   

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

powiatowej nr 2294 0 ul. Przemysława w Wołczynie działka nr 596/1 obręb Wołczyn, Powiatowy Zarząd Dróg 

przygotował projekt powyższej uchwały zarządu. 

 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/114/2020 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza 

się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według 

algorytmu w 2020 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
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zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  
 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych. 

 

 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 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia Powiatowi Przemyskiemu pomocy 

finansowej na usuwanie skutków nawałnicy. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. Dokumenty zostaną przekazane Przewodniczącej Rady 

Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

  

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie omówiła raport z 

sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Kępnie za rok 2019. Zarząd wysłuchał omówienia raportu, z uwagi na szeroki zakres tematyczny 

dokumentu oraz wiele pytań związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki dyrektor SPZOZ 

zostanie zaproszona na jedno z kolejnych posiedzeń 

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

nowych mieszkańców Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Odpowiedz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na pismo zarządu 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 

odpowiedzią. Sprawa została przekazana do Biura Prawnego celem ustalenia dalszych kroków 

postepowania. 

 Pismo Powiatowego Zarządu Dróg otrzymane w odpowiedzi na pismo radnego rady miejskiej w 

Kępnie w sprawie wykonania nowej nawierzchni bitumicznej oraz remontu chodnika w m. 

Kierzno. Obecny stan techniczny odcinka drogi po wykonanej analizie Powiatowy Zarząd Dróg 

określił, jako dostateczny. Na wnioskowanym odcinku w I-szym kwartale br. została 

przeprowadzona ścinka poboczy i profilowanie poboczy. Powiatowy Zarząd Dróg wskazuje, że w 

ramach remontu należy uwzględnić wykonanie nowej nawierzchni na odcinku ok. 370mb 

szerokości 5,5m, oraz przełożenie istniejącego chodnika o długości 300mb i budowę nowego 

chodnika o długości 70mb na realizację, którego niezbędna jest dokumentacja techniczna. Łączny 

koszt wnioskowanych prac to ok. 250 000,00zł. PZD wskazuje, że na terenie gminy Kępno w 

znacznie gorszym stanie technicznym koniecznym do realizacji jest nawierzchnia bitumiczna na 

ulicy Wrocławskiej oraz nawierzchnia na drodze Przybyszów- Mikorzyn. Zarząd w odniesieniu 

do wykonania remontu nawierzchni, zdecydował, że zostanie on wykonany na przełomie roku 

2020/2021, po uprzednim sfrezowaniu profilującym nawierzchni. W odniesieniu do chodnika 

zarząd, z uwagi na brak środków zaplanowanych w budżecie, podjął decyzję o wykonaniu 

ewentualnego remontu w terminie późniejszym.   

 Pismo Wójta Gminy Rychtal z prośbą o ujęcie w planie budżetu na rok 2021 inwestycji 

polegającej na budowie odwodnienia drogi powiatowej nr 5688P w miejscowości Wielki Buczek. 

Prośba motywowana licznymi uwagami i potrzebami mieszkańców w/w miejscowości w związku 

z przedostawaniem się wód opadowych z terenu jezdni na prywatne posesje. Wójt informuje, że 

w roku 2021 gmina Rychtal będzie realizować inwestycję budowy kanalizacji sanitarnej. Zarząd 

skieruje pismo do Powiatowego Zarządu Dróg celem oszacowania kosztów realizacji zadania, 

oraz do Wydziału Budżetu i Finansów celem rozpatrzenia przy projektowaniu budżetu na rok 

2021.   
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V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 167.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie 

terminu i sposobu przyjmowania uwag i opinii do projektu Programu Współpracy Powiatu 

Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 

2021.(uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

 Uchwała Nr 168.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 2294 0 o nazwie 

ciągu drogowego ul. Przemysłowa w Wołczynie. (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 


