
Strona 1 z 6 

PROTOKÓŁ Nr 84.VI.2020 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 6 października 2020 roku o godz. 8:00 

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu- osobiście 

2. Alicja Śniegocka – Członek Zarządu- osobiście 

3. Renata Ciemny - Członek Zarządu- zdalnie 

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu - zdalnie 

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu- zdalnie 

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu - nieobecna 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu- osobiście 

 

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 oraz omówił: 

 Spotkanie z Posłem do Parlamentu Europejskiego Panią Andżeliką Możdżanowską 

na którym rozmawiano o sprawach bieżących Powiatu, w tym tych dotyczących 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, 

 Spotkanie z Senatorem Panią Ewą Matecką na którym rozmawiano o sprawach 

bieżących Powiatu dotyczących sytuacji w oświacie, skutków jakie spowodowała 

epidemia SARS-COV-2 oraz studiów dla pielęgniarek. 

 Postępowanie dotyczące działek na ulicy Dworcowej w Kępnie, które obecnie są 

własnością Skarbu Państwa a o których nabycie w formie darowizny Starosta zwrócił 

się do Wojewody Wielkopolskiego 

 

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, 
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 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania 

oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kępińskiego związanych z Umową Nr 

KLU/0000021/15/d z dnia 13 sierpnia 2020 roku o realizację przez Samorząd powiatowy 

programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. 

 

  Uchwała  Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

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 Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani 

Bogumile Drobinie – Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego Nr II w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie, do samodzielnego reprezentowania Organu 

Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w 

Warszawie dotyczących udziału Placówki w programie Erasmus +.  

 

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 Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami analizy 

zawiadomienia Burmistrza Miasta i Gminy Kępno o zmianie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na terenach gminy Kępno. Pismo informuje, że 

planowane zmiany planu nie mają bezpośredniego wpływu na własność powiatu. Zarząd 

zapoznał się z pismem i przyjął jego treść do wiadomości. 

 

 Protokół z kontroli wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu powiatu 

kępińskiego za rok 2019 dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Zarząd 

zapoznał się z protokołem, z którego wynika, że LO dla Dorosłych zwróci kwotę 85,15 zł 

wraz z odsetkami.  

 

 Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o wydanie zezwolenia na 

usunięcie 7 drzew (3 szt. świerki, 1 szt. żywotnik zachodni, 3 szt. robinia akacjowa) 

rosnących na terenie nieruchomości z uwagi na ich stan zdrowotny, zagrażający 

bezpieczeństwu osób przebywających na terenie obiektu. Zarząd zaopiniował wniosek 

pozytywnie. 

 

 Pismo Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa dotyczące przeprowadzenia 

kontroli dotacji udzielonych z budżetu powiatu spółkom wodnym GSW w Rychtalu, GSW 

w Trzcinicy, GSW w Bralinie, Spółce Drenarskiej w Baranowie i Spółce Wodnej Doliny 

Rzeki „Niesób” w 2019 roku. Pismo wskazuje, że po przeprowadzeniu oględzin w terenie, 
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pomimo, iż w większości kontrolowane rowy są zarośnięte, (co jest normalne po tak 

długim okresie od ich czyszczenia) można uznać, że były one poddane prawidłowej 

konserwacji a środki z budżetu powiatu zostały prawidłowo wydatkowane. Zarząd 

zapoznał się z pismem i przyjął jego treść do wiadomości  

 

 Pismo Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej z prośba o wycofanie 

wniosku o zmianę planu i harmonogramu realizacji zadania publicznego pt.: „Akademia 

aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania dla niepełnosprawnych”. Zmiana dotyczyła 

miejsca realizacji zajęć rehabilitacji w wodzie z basenu w Słupi na basen w Kępnie. 

Zadanie będzie realizowane w miejscu pierwotnie zaplanowanym. Zarząd zaopiniował 

wniosek pozytywnie. 

 Zawiadomienia o wszczęciu postępowań administracyjnych w przedmiocie ustalenia 

wysokości odszkodowań należnych do wypłacenia przez Powiat Kępiński za nabycie 

nieruchomości stanowiących działki przy drodze Kępno- Osiny. Wszczęto 36 

postępowań. Zarząd zapoznał się z zawiadomieniami.  

 

 Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Rzetni za 2019 rok. Zarząd 

zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany Przewodniczącej Rady 

Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na najbliższej sesji.  

 

 Wniosek Wójta Gminy Bralin o uwzględnienie w projekcie budżetu Powiatu Kępińskiego  

na rok 2021 kwot niezbędnych do realizacji zadań związanych z udrożnieniem i 

przebudową rowów przy drodze powiatowej w Nowej Wsi Książęcej oraz wykonaniem 

remontu nawierzchni drogi powiatowej  nr 5601P. 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 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno o uwzględnienie w projekcie budżetu Powiatu 

Kępińskiego na 2021 rok realizacji zadań dotyczących zakupu kamer monitoringu 

miejskiego, przebudowy skrzyżowania ulic Wiosny Ludów ulicą Sienkiewicza, oraz ulicy 

Broniewskiego z Al. Marcinkowskiego, realizacji ścieżki rowerowej na odcinkach 

Przybyszów – Mikorzyn, Przybyszów – Szklarka Mielęcka oraz o zwiększenie środków w 

budżecie na 2021 rok związanych z pracami pielęgnacyjnymi na terenie miasta Kępno.  

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

Finansów i rozpatrzony przez zarząd na posiedzeniu dotyczącym projektowaniu budżetu 

na 2021r oraz do Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie w celu przeanalizowania wniosku 

pod kątem kamer monitoringu miejskiego. 

 

 Wniosek Wójta Gminy Perzów o ujęcie w projekcie budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 

2021 wydatków na inwestycje i bieżące utrzymanie dróg oraz chodników przy drogach 

powiatowych, usytuowanych na terenie Gminy Perzów. 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 Rzecznika Praw Pacjenta z prośbą o zweryfikowanie działalności przychodni 

podstawowej opieki zdrowotnej, funkcjonujących na terenie powiatu – w zakresie 

możliwości realizacji osobistych wizyt pacjentów w tychże placówkach. Zarząd zapoznał 

się z pismem i skierował pismo z zapytaniem do POZ znajdujących się na terenie 

Powiatu Kępińskiego. 

 

 Sprostowanie ordynatora chirurgii do artykułu z dnia 29.09.2020r. „Będzie wakat na 

stanowisku ordynatora chirurgii oraz na oddziale położniczo-ginekologicznym” i 
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sprawozdania finansowego przedstawionego na sesji Rady Powiatu Kępińskiego dnia 

29.09.2020r.  Zarząd zapoznał się z pismem i przyjął jego treść do wiadomości. 

 

 Wniosek Wójta Gminy Rychtal o zaopiniowanie projektu studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rychtal wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko.  Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.  

 

 Wniosek od Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie o rozważenie możliwości 

sfinansowania zakupu namiotu typu Neotent, do wykorzystywania podczas organizacji 

świąt i uroczystości, a  także przy realizacji zadań służbowych.   Zarząd zaopiniował 

wniosek negatywnie. Dofinansowanie zakupu może się odbyć poprzez Fundusz 

Wsparcia Policji. 

 

 Informacja Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dot. 

uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „SPRAWNA AMAZONKA”. Zarząd 

zdecydował o dofinansowania zadania w kwocie 2500 zł. 

 

 Wniosek Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Hanulinie z prośbą o objęcie 

patronatem Zarządu Powiatu Kępińskiego koncertu upamiętniającego obchody Tygodnia 

Papieskiego oraz o wsparcie finansowe wspomnianego przedsięwzięcia poprzez 

pokrycie kosztu nagłośnienia koncertu w kwocie 2500 zł. Zarząd zdecydował o 

dofinansowaniu przedsięwzięcia w przypadku gdy zostanie potraktowany jako 

współorganizator.  

 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w 

sprawie zabezpieczenia środków finansowych w wysokości 60 000,00 zł w roku 2020 na 

utworzenie funduszu stypendialnego, oraz o zabezpieczenie na ten cel środków na rok 

2021. Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Wniosek zostanie przekazany do Wydziału 

Budżetu i Finansów i rozpatrzony przez zarząd na posiedzeniu dotyczącym 

projektowaniu budżetu na 2021r. Kwestia dotycząca zmiany w tegorocznym budżecie 

zostanie podjęta na najbliższej Sesji Rady Powiatu Kępińskiego. 

 

 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zmiany polecenia z dnia 4 września br. 

dot. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie 

leczniczym 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-

CoV-2. Zmiana polega na zapewnieniu w okresie od 2.10.2020 r. do odwołania 4 łóżek 

obserwacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2. Zarząd zapoznał 

się z pismem i przyjął jego treść do wiadomości. 

 

 Wniosek Dyrektora Warsztatów Terapii Zajęciowej w Doruchowie z prośbą o pomoc 

finansową na zakup samochodu przeznaczonego do dowozu uczestników. Zarząd 

zaopiniował wniosek negatywnie. 

 

 Pismo Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim informujące, że zimowe 

utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie 2020/2021 będzie odbywało się na zasadach 

zatwierdzonych w Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Zarząd 

przyjął informację do wiadomości. 

 



Strona 5 z 6 

 Pismo Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji do mieszkańców Osin nawiązujące do 

złożonego przez nich w dniu 30.09.2020 r. sprzeciwu  co do nabycia przez Powiat 

Kępiński działki w miejscowości Osiny, w ramach rozbudowy drogi w tej miejscowości. W 

piśmie tym przekazana została informacja, że Powiat nabył tą nieruchomość decyzją 

wydaną w dniu 10.09.2020r. , która stała się prawomocna w dniu 15.09.2020r. W piśmie 

poinformowano również, że obiekt sakralny- krzyż, który znajduje się na tej 

nieruchomości pozostanie bez zmian, bez ingerencji w jego usytuowanie i wygląd. 

Zarząd zapoznał się z pismem i przyjął jego treść do wiadomości. 

 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 182.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 października 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 183.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 października 2020r. w 

sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum  Pomocy 

Rodzinie w Kępnie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kępińskiego 

związanych z Umową Nr KLU/0000021/15/d z dnia 13 sierpnia 2020 roku o realizację 

przez Samorząd powiatowy programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. 

 

 Uchwała Nr 184.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 października 2020 r. w 

sprawie udzielenia pełnomocnictwa 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 Nr 185.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 6 października 2020 r. w 

sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Bogumile Drobinie – Dyrektorowi Liceum 

Ogólnokształcącego Nr II w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie, do 

samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z 

Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Placówki w 

programie Erasmus +.  

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 

 Wniosek Członka Zarządu Pana Marka Potarzyckiego o  wykonanie nakładki na drodze 

w miejscowości Przybyszów w kierunku wsi oraz z Przybyszowa w kierunku Mikorzyna. 

 Wniosek Członka Zarządu Pani Alicji Śniegockiej o zwiększenie środków finansowych 

przy wykonywaniu dodatkowych zadań inwestycyjnych przez Powiatowy Zarząd Dróg w 

roku 2020 dla Gminy Kępno z kwoty 200 000 zł do 250 000 zł. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – Robert Kieruzal  /-/ 

2. Członek Zarządu Powiatu – Alicja Śniegocka  /-/ 
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3. Członek Zarządu Powiatu – Renata Ciemny    /-/ 

4. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska /-/ 

5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki   /-/ 

 

Protokołował: M. Trojak 


