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PROTOKÓŁ Nr 83.VI.2020 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 22 września 2020 roku o godz. 8:00 

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu 

2. Alicja Śniegocka – Członek Zarządu  

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 - 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. 

 Zarząd dyskutował o nadaniu nazwy im. Kornela Morawieckiego dla obiektu 

inżynieryjnego- ronda na drodze krajowej S11 w miejscowości Hanulin. Do Rady 

Miejskiej w Kępnie zostanie wystosowane pismo w sprawie nadania obiektowi 

inżynieryjnemu powyższej nazwy. Ponadto do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad zostanie wystosowane zapytanie o opinię w sprawie.  

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, 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie pozbawienia stypendium Starosty 

Kępińskiego przyznanego na rok szkolny 2020/2021, 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania nagrody Starosty 

Kępińskiego,  
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 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przeprowadzenia kontroli w 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie, 

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 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 przyjęcia Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu Kępińskiego,  

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie szczegółowych warunków udzielania 

pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, 

pobierających naukę na terenie powiatu kępińskiego, form i zakresu tej pomocy w tym 

stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach.  

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z 

planu finansowego, w tym inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie za 2019 rok, 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2019 rok, 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 

Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze 

darowizny przez Powiat Kępiński do powiatowego zasobu nieruchomości na cele 

publiczne działki stanowiącej własność Gminy Baranów 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Powiat Kępiński w drodze darowizny na cele publiczne nieruchomości stanowiących 

własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Kępińskiego. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. Dokumenty zostaną przekazane 

Przewodniczącej Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

Do wiadomości zarządu Biuro Rady Powiatu Kępińskiego przedstawiło projekt uchwały Rady 

Powiatu Kępińskiego: 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rodzaju godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na 

terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę i inne dni wolne od pracy, w okresie 

od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 października 2021 r.  

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

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

o zajęcie stanowiska przez zarząd w sprawie wniosku Caritas Diecezji Kaliskiej o 

bezterminowe użyczenie niezabudowanej działki nr 1257/7 o pow. 0,1730 ha położonej w 
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Słupi pod Kępnem zapisanej w księdze wieczystej pod numerem KZ1E/00060001/7 w 

celu udoskonalenia funkcjonowania Ośrodka w Słupi pod Kępnem oraz możliwością 

zrealizowania projektu budowy dodatkowej klatki schodowej. Zarząd zdecydował o 

wystąpieniu do Caritas Diecezji Kaliskiej z prośbą o doprecyzowanie informacji 

dotyczących użyczenia działki nr 1257/7 tj., jaka powierzchnia działki jest konieczna do 

użyczenia, wskazanie miejsca lokalizacji budowy nowej klatki schodowej. Po uzyskaniu 

informacji zwrotnej zarząd podejmie dalsze decyzje. 

 

 Pismo Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kępnie 

w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie możliwości sprzedaży działki nr 929/3 z 

przeznaczeniem pod budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2 w Kępnie. Prezes 

informuje, że po zebraniu z mieszkańcami i przeprowadzeniu ankiety nie wyrażają oni 

zgody na sprzedaż powyższej działki. W chwili obecnej działka jest wykorzystywana 

częściowo, jako teren przeznaczony pod pojemniki na odpady komunalne a częściowo, 

jako teren zielony. Zarząd Spółdzielni proponuje spotkanie Starosty z mieszkańcami 

celem przedstawienia planów wykorzystania gruntu w przypadku możliwości jego 

odkupienia od spółdzielni. Starosta w imieniu zarządu spotka się z przedstawicielami 

spółdzielni.   

 

 Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego otrzymane w odpowiedzi 

na korespondencję Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zmian zrealizowanego 

projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Mikorzyn – Krążkowy” w wyniku 

budowy II etapu obwodnicy Kępna w ciągu S11. Sprawa dotyczy przejęcie przez Skarb 

Państwa decyzją ZRID od Powiatu Kępińskiego w sierpniu 2019r. dwóch działek (obręb 

Krążkowy dz. nr 255/1 o pow. 0,1679 ha oraz działka nr 496/4 o pow. 1018 ha obręb 

Myjomice – Ostrówiec), na których przebiegała inwestycja przebudowy drogi powiatowej. 

W związku z przejęciem działek Wojewoda Wielkopolski w dniu 19 grudnia 2019r. wydał 

decyzję w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa 

prawa własności nieruchomości przeznaczonej na inwestycję drogową polegającą na 

budowie obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej nr S11. Kwota odszkodowania wynosi 

794 711,00zł. Powiat Kępiński poinformował UMWW zgodnie z zapisami umowy o 

dofinansowanie realizacji inwestycji drogowej Krążkowy- Mikorzyn, o decyzji ZRID, którą 

Skarb Państwa przejął 2 działki pod budowę S11 i powyższej decyzji odszkodowawczej. 

Po zapoznaniu się ze sprawą UMWW nie stwierdza wystąpienia przesłanek 

naruszających trwałość zrealizowanego Projektu a tym samym nie wnosi sprzeciwu 

wobec zmian zaproponowanych przez Beneficjenta. Zarząd zapoznał się z pismem i 

przyjął informację do wiadomości.  

 Pismo Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie dofinansowania 

introdukcji zwierzyny drobnej – głownie bażantów ze środków pochodzących z kar i opłat 

za korzystanie ze środowiska. Proponowana kwota dofinansowania na zakup bażantów to 

kwota w wysokości 5 888,00zł (32zł/ szt./ 24 tygodniową) zabezpieczona została w 

rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu. Ilość przekazywanych 

bażantów będzie proporcjonalna do powierzchni dzierżawionych obwodów łowieckich- 

Koło Diana- 57 szt., Koło Jeleń w Rychtalu – 54 szt., Koło Hubert w Bralinie – 19 szt., 

Koło Knieja w Kępnie – 38 szt., Koło Jaźwiec w Katowicach – 16 szt. W sumie 184 sztuki 

bażantów. Zarząd wzorem lat poprzednich wyraził zgodę na zakup bażantów. 

 Decyzję Wojewody Wielkopolskiego zmieniającą polecenie z dnia 4 września dla SPZOZ 

w Kępnie w sprawie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie 

leczniczym 3 łóżek obserwacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-Cov-

2 w okresie od 15 września 2020r. do odwołania. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 
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 Pismo Wójta Gminy Trzcinica z ponowną informacją w sprawie uszkodzeń powstałych na 

drogach gminnych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego 

przebudowy drogi Laski –Trzcinica w szczególności na ulicy Granicznej w Laskach. Wójt 

zwraca się z prośba o odpowiedz, jakie działania zostaną podjęte w celu naprawy szkód 

na ulicy Granicznej w Laskach. Starosta poinformował członków zarządu o spotkaniu 

przedstawiciela wykonawcy, Wójta Gminy Trzcinica oraz dyrektora PZD i uzgodnieniach 

dotyczących napraw uszkodzeń powstałych w wyniku realizacji inwestycji. Powiatowy 

Zarząd Dróg przedstawi zarządowi zakres powyższych prac.  

 

 Wniosek Radnego Rady Powiatu Kępińskiego Tomasz Gatnera w sprawie 

zabezpieczenia w budżecie powiatu na 2021r. środków finansowych na najpilniejsze 

zadania inwestycyjne w gminie Trzcinica dotyczące poprawy, jakości dróg powiatowych i 

bezpieczeństwa ich użytkowników tj. przebudowa drogi powiatowej na odcinku Mroczeń 

– Laski wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, dokończenie remontów dróg relacji 

Wodziczna – Ignacówka III, Trzcinica-Piotrówka, Trzcinica- Wodziczna, Borek-Kuźnica 

Trzcińska, wyrównanie tłuczniem drogi Smardze-Mroczeń, budowę chodników, montaż 

sygnalizacji świetlnej w Trzcinicy, montaż barier ochronnych w Trzcinicy. Zarząd zapoznał 

się z wnioskiem. Wniosek zostanie przekazany do Wydziału Budżetu i Finansów i 

rozpatrzony przez zarząd na posiedzeniu dotyczącym projektowaniu budżetu na 2021r.  

 

 Wniosek Radnej Rady Powiatu Kępińskiego Renaty Ciemny w sprawie zabezpieczenia w 

budżecie powiatu na 2021r. środków finansowych na montaż sygnalizacji świetlnej z 

algorytmem sterowania w miejscowości Kuźnica Trzcińska,, naprawa kanalizacji 

drogowej oraz wykonanie nakładki bitumicznej w Wodzicznej, kontynuacja nakładki 

bitumicznej na drodze powiatowej Trzcinica- Piotrówka, wykonanie nakładki bitumicznej 

na drodze Granice- Kuźnica Trzcińska, wykonanie chodnika w miejscowości Granice. 

Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Wniosek zostanie przekazany do Wydziału Budżetu i 

Finansów i rozpatrzony przez zarząd na posiedzeniu dotyczącym projektowaniu budżetu 

na 2021r. 

 

 Wniosek Radnej Rady Powiatu Kępińskiego Jolanty Jędreckiej w sprawie zabezpieczenia 

w budżecie powiatu na 2021r. środków finansowych na wykonanie nakładki bitumicznej 

na drodze powiatowej na odcinku Mikorzyn- Przybyszów, budowę chodnika przy drodze 

powiatowej przez wieś Mechnice, bieżąca regulacja konarów drzew przy drogach 

Mikorzyn-Mechnice i Mikorzyn-Domanin wraz z oczyszczeniem rowów. Zarząd zapoznał 

się z wnioskiem. Wniosek zostanie przekazany do Wydziału Budżetu i Finansów i 

rozpatrzony przez zarząd na posiedzeniu dotyczącym projektowaniu budżetu na 2021r. 

 

 Wniosek Wójta Gminy Trzcinica w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu na 2021r. 

środków finansowych na wykonanie najpilniejszych prac inwestycyjnych i remontowych 

na drogach powiatowych w sołectwach w gminie Trzcinica. Zarząd zapoznał się z 

wnioskiem. Wniosek zostanie przekazany do Wydziału Budżetu i Finansów i rozpatrzony 

przez zarząd na posiedzeniu dotyczącym projektowaniu budżetu na 2021r. 

 

  Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z 

prośbą o umorzenie pożyczki w wysokości 1 000 000,00zł udzielonej na podstawie 

umowy pożyczki nr 1/2020 zawartej w dniu 21 stycznia 2020r. Umorzona pożyczkę 

SPZOZ chce przeznaczyć na spłatę części zobowiązań wobec ZUS za rok 2019. Zarząd 

zapoznał się z pismem. Decyzja o umorzeniu pożyczki zostanie podjęta po uzyskaniu 

informacji o rozstrzygnięciach dotyczących wniosków o dofinansowanie złożonych przez 

Powiat Kępiński do Funduszu Dróg Samorządowych oraz drugiego naboru Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 
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 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z 

kserokopia pisma poświadczającego, że wskazane przez Rzecznika Praw Pacjenta 

brakujące dokumenty znajdują się w posiadaniu Prokuratury Regionalnej w Łodzi oraz 

kopię protokołu z kontroli doraźnej problemowej podmiotu leczniczego. Zarząd zapoznał 

się z dokumentami.  

 

 Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Kępno o podjęciu przez Radę Miejską 

uchwały nr XXIII/168/2020 z dnia 27 sierpnia 2020r. zmieniającej uchwałę nr 

XX/133/2020 rady Miejskiej w Kępnie z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie przystąpienia 

do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kępno. Zmiana dotyczy błędnego wpisania daty oraz numeru uchwały. Wnioski 

dotyczące zmiany studium można składać w terminie 21 dni od dnia otrzymania 

niniejszego zawiadomienia. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Pismo wieloletniej pracownicy spółki PKP, piszącej do zarządu powiatu w imieniu 

mieszkańców Kępna w sprawie wystąpienia do spółki IC z zapytaniem o możliwość 

dalszego uwzględnienia i pozostawienia w rozkładzie jazdy pociągów na sezon 

2020/2021 postoju pociągów relacji Szczecin – Przemyśl oraz Szczecin – Zakopane na 

stacji w Kępnie. Na wniosek zarządu od stycznia 2020r. stacja Kępno została 

uwzględniona w postojach pociągu relacji Szczecin- Zakopane. Obecnie trwają prace 

nad nowym rozkładem jazdy, który wg wnioskującej nie uwzględnia postoju ww. pociągu 

na stacji w Kępnie a jedynie w Ostrowie Wlkp. i Kluczborku. Zarząd przekaże pismo do 

Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu celem wystąpienia do przewoźnika z 

oficjalną prośbą o pozytywne rozpatrzenie sprawy. 

 

 Pismo Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej z prośba o zmianę planu i 

harmonogramu realizacji zadania publicznego pt.: „Akademia aktywności fizycznej i 

zdrowego odżywiania dla niepełnosprawnych”. Zmiana dotycz miejsca realizacji zajęć 

rehabilitacji w wodzie z basenu w Słupi na basen w Kępnie oraz zmiany ceny za 1 

godziny korzystania z basenu. Z informacji uzyskanych od Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Słupi pod Kępnem wynika, że basen zostanie uruchomiony w dniu 5 

października 2020r.W związku z powyższym wydział merytoryczny poinformuje Caritas 

o możliwości rozpoczęcia zajęć na basenie od 5 października.   

 Pismo naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dot. złożenia 

uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Sprawna Amazonka” 

stowarzyszenia Kępińskiego Klubu „Amazonki”. Oferta zostanie sprawdzona pod 

względem formalnym i wywieszona na stronie BIP Starostwa Powiatowego zgodnie z 

procedurą art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Zarząd zapoznał z 

pismem wydziału. Oferta zostanie rozpatrzona po dopełnieniu procedury w trybie art. 

19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.  

 

 Zarząd zapoznał się z przekazaną przez dyrektora SPZOZ ostateczną wersją 

dokumentów dotyczących funduszu stypendialnego dla studentów kształcących się w 

szkole wyższej na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim. Po udzieleniu przez Panią 

Dyrektor wyjaśnień na posiedzeniu w dniu 22 września 2020r. zarząd zaakceptował 

treść dokumentów. 

 Przekazane do wiadomości zarządu wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie kierowany do Premiera Mateusza Morawieckiego o 

sfinansowanie ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa kosztów (100%) 

związanych z zakupem cyfrowego aparatu RTG kolumnowego z dwoma detektorami, 

cyfrowego aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym z trzema detektorami, cyfrowego 
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mammografu oraz wykonaniem prac remontowo-budowlanych w zakresie ucyfrowienia 

Pracowni radiologicznej SPZOZ w Kępnie. Zarząd przyjął informacje do wiadomości.   

 Wniosek o zwiększenie wydatków w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w 

Słupi pod Kępnem o kwotę 41 820,00zł na zakup usług remontowych dotyczących 

niezbędnego remontu komina. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.   

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 178.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 września 2020r. 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 Nr 179.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 września 2020r. w 

sprawie pozbawienia stypendium Starosty Kępińskiego przyznanego na rok szkolny 

2020/2021. 

 

 Uchwała Nr 180.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 września 2020r. w 

sprawie przyznania nagrody Starosty Kępińskiego 

 

 Uchwała Nr 181.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 września 2020r. w 

sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie. 

 

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 


