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PROTOKÓŁ Nr 85.VI.2020 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 21 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 - osobiście 

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: 

 Wniosek złożony przez powiat o dotację celową z budżetu państwa w wysokości 

2 916 520,00zł, co stanowi 80% wartości na realizację zadania inwestycyjnego w 

SPZOZ pn. „Zakup cyfrowego aparatu RTG kolumnowego z dwoma detektorami, 

cyfrowego aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym z trzema detektorami, cyfrowego 

mammografu oraz wykonanie prac remontowo-budowlanych w zakresie ucyfrowienia 

Pracowni Radiologicznej Szpitala w Kępnie” 

 Wniosek złożony przez powiat do UMWW na realizację zadania z zakresu zdrowia 

publicznego pn.”Prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, mających na 

celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i 

kształtujących prozdrowotny styl życia. 

 

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

 Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu 

 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 
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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 wyrażenia zgody na przekazanie Gminie 

Łęka Opatowska zadania zarządzania drogą powiatową Nr 5694 P w miejscowości 

Stogniew 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie 

Rychtal zadania zarządzania drogami powiatowymi Nr 5687 P oraz 5688 P w 

miejscowości Wielki Buczek. 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Powiat Kępiński w drodze nieodpłatnego przekazania na cele publiczne prawa własności 

nieruchomości wchodzących w skład zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w 

Poznaniu. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

 Zarząd dokonał analizy realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 i 

zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2020r. poz. 910) skierował informację do Przewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego 

celem przedstawienia na najbliższej sesji.  

 

 Raport z kontroli, jakości i dostępności usług zdrowotnych świadczonych przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie wykonany na zlecenie 

zarządu przez firmę FORMEDIS. Zarząd zapoznał się z raportem. Dokument wraz z 

uwagami SPZOZ zostanie przekazany do Rzecznika Praw Pacjenta i do wiadomości 

Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego.  

 

 Zarządzenie Nr 155 Prezesa rady Ministrów w sprawie przyznania Wojewodzie 

Wielkopolskiemu z ogólnej rezerwy budżetowej środków finansowych z przeznaczeniem 

dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadania pn. „Zakup ambulansu sanitarnego przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Kępnie z przeznaczeniem do 

wykorzystania przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego”. Zarząd zapoznał 

się z dokumentem i przyjął informację wiadomości. Zadanie realizowane będzie przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie.  

 

 Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w odpowiedzi na pismo zarządu w 

sprawie zaopiniowania nadania nazwy obiektowi inżynieryjnemu - rondo na drodze 

krajowej S11 w miejscowości Hanulin. GDDKiA informuje, że w przypadku nadania 

nazwy uzgodnieniu podlega lokalizacja tablicy informacyjnej. Zarząd zapoznał się z 

treścią pisma i przyjął informację do wiadomości.  

 

 Informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień 

miesiąca października 2020r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. 

Liczba uczniów – 52 osoby. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 
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 Wniosek sołtysa wsi Kierzno z prośbą o ujęcie w budżecie powiatu na rok 2021 

koniecznych inwestycji i prac do wykonania w sołectwie. Wniosek dotyczy przełożenia i 

naprawy chodnika w dalszej części Kierzna przy drodze powiatowej oraz położenia nowej 

nawierzchni asfaltowej na dalszej części drogi powiatowej w Kierznie. 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 sołtysa wsi Weronikopole z prośbą o ujęcie w budżecie powiatu na rok 2021 

środków na wykonanie dalszej części drogi Weronikopole – Marcinki. Droga wykonana 

została do polowy odcinka, pozostała część wysypana jest kamieniem i znacznie utrudnia 

transport nie tylko samochodowy, ale również rowerowy. Pismo wnosi również o 

wykonanie oświetlenia drogi. 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 Wójta Gminy Trzcinica przekazujące wniosek mieszkańców miejscowości Kuźnica 

Trzcińska dotyczący budowy chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Janówki. Wójt 

gminy w pełni popiera wniosek. Zadanie zostało zgłoszone przez gminę Trzcinica, jako 

wniosek do projektu budżetu na 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. 

 

 Wniosek Radnego Rady Powiatu Kępińskiego Mariana Góreckiego w sprawie poprawy 

bezpieczeństwa na odcinku drogi powiatowej Baranów-Jankowy- Donaborów -Świba z 

uwagi na bardzo duże natężenie ruchu. Radny wnosi o podjęcie działań w celu 

wyeliminowania tranzytu ponad tonażowych samochodów ciężarowych poruszających 

się z nadmierną prędkością, oznaczenie skrzyżowań znakami poziomymi i pionowymi z 

drogą podporządkowaną, na odcinku, gdzie chodnik i ścieżka pieszo-rowerowa 

przylegają bezpośrednio do drogi wykonania oznaczenia pionowego i poziomego zakazu 

wyprzedzania w postaci linii ciągłej i ograniczenia prędkości samochodów ciężarowych i 

osobowych jak również rozważenie zamontowania progów zwalniających lub sygnalizacji 

świetlnej. Wprowadzenie powyższych rozwiązań pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa 

przede wszystkim dzieci, pieszych i rowerzystów. Zarząd zapoznał się z treścią wniosku i 

zdecydował o przekazaniu dokumentu do Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod 

Kępnem celem analizy możliwości wprowadzenia rozwiązań proponowanych przez 

radnego. Po otrzymaniu odpowiedzi od PZD zarząd podejmie dalsze decyzje.  

 

 Pismo lekarza medycyny rodzinnej otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie 

sposobu i zasad leczenia pacjentów w placówce POZ. Lekarz informuje, że w ośrodku 

istnieje cały czas możliwość wizyty pacjenta w gabinecie pacjenci nie są leczeni jedynie 

za pomocą tele porad. Zgodnie z zaleceniem epidemiologicznym wprowadzona została 

rejestracja telefoniczna, aby ograniczyć kontakt między chorymi. Telefonicznie 

wykonywane jest przedłużenie leków u pacjentów z chorobami przewlekłymi. Sprawa 

dotyczy pisma Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie weryfikacji działalności przychodni 

podstawowej opieki zdrowotnej, funkcjonujących na terenie powiatu – w zakresie 

możliwości realizacji osobistych wizyt pacjentów w tychże placówkach. Zarząd zapoznał 

się z treścią pisma. Odpowiedz zostanie przekazana do Rzecznika Praw Pacjenta. 

 

 Pismo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego Oddział Terenowy w Poznaniu Wydział 

Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem otrzymane w odpowiedzi na 

pismo zarządu w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu części 

działki oznaczonej nr ewid. 1035/289 położonej w obrębie Krążkowy gmina Kępno. 

KOWR informuje, że wyraża wstępną wolę na nieodpłatne przekazanie w/w 
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nieruchomości. Pismo przekazuje procedurę postępowania przekazania gruntu. Zarząd 

zapoznał się z pismem i zdecydował o wszczęciu przez wydział GGN procedury 

nieodpłatnego przejęcia gruntów.  

 

 Pismo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego Oddział Terenowy w Poznaniu Wydział 

Kształtowania Ustroju Rolnego i Gospodarowania Zasobem kierowane do mieszkańca 

Olszowy, przekazane do wiadomości zarządu, dotyczące sprawy z punktu powyżej z 

prośbą o wyrażenie wstępnej pisemnej zgody na wyłączenie z działki 1035/289 12 ha 

gruntu w momencie przejęcia ich przez Powiat Kępiński. Zarząd zapoznał się z pismem i 

przyjął jego treść do wiadomości.  

 

 Pismo Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Doruchowie z prośbą o ponowne rozpatrzenie wniosku o 

dofinansowanie zakupu samochodu dla podopiecznych Warsztatu. Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Doruchowie przez 20 lat działalności pomógł ponad 15 mieszkańcom 

Powiatu Kępińskiego Obecnie umowa podpisana jest na 5 osób z Kępna na 35 

uczestników warsztatów. Zarząd zapoznał się z pismem i ponownie z uwagi na brak 

możliwości dofinansowywania zakupów inwestycyjnych WTZ-tów w Doruchowie 

zaopiniował wniosek negatywnie.  

 

 Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z informacją dotyczącą ilości 

posiadanych środków ochrony osobistej. Dyrektor informuje, że powyższe ilości 

zabezpieczą funkcjonowanie placówki do końca bieżącego roku. W przypadku 

potencjalnego wystąpienia w jednostce zakażenia wirusem SARS-CoV-2 może 

zabraknąć kombinezonów ochrony biologicznej i fartuchów jednorazowych. Zarząd 

zapoznał się treścią pisma i przyjął informację do wiadomości.  

 

 Pismo Prezesa Stowarzyszenia Seniorów Razem z prośbą o zmianę harmonogramu 

zadania publicznego pn. „Pogodna jesień seniorów” dotyczącego wyjazdu do teatru w 

Kaliszu- skreślenie punktu z harmonogramu z uwagi na wprowadzone pandemią 

obostrzenia nie będzie możliwa realizacja zadania. Stowarzyszenie wnosi o wskazanie 

numeru konta, na które może zwrócić środki z dotacji przeznaczone na realizację 

powyższego punktu. Zarząd wyraził zgodę na zmianę harmonogramu. Wydział 

merytoryczny przygotuje stosowny aneks do umowy ze wskazaniem konta do zwrotu 

środków.  

 

 Pismo Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Rusieckiego z informacją o 

pracach nad projektem ustawy budżetowej na 2021r. i prośbą o informację, jakie zadania 

zarówno inwestycyjne jak i związane z bieżącym funkcjonowaniem byłyby oczekiwane do 

realizacji. Poseł prosi o możliwie jak najszybsze wskazanie zadań, co umożliwi 

przedyskutowanie ich podczas prac nad budżetem. Zarząd udzieli odpowiedzi na pismo 

ze wskazaniem zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji na najbliższe lata. 

 

 Pismo Wojewody Wielkopolskiego dotyczące informacji o zatwierdzeniu w zakresie 

merytorycznym i finansowym rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa udzielonej 

Starostwu Powiatowemu w Kępnie na sfinansowanie zadania związanego ze 

zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się oraz zwalczaniem 

skutków choroby zakaźnej wywołanej SARS-CoV-2. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

 

 Pismo lekarza medycyny rodzinnej z poradni Bio-Vita otrzymane w odpowiedzi na pismo 

zarządu w sprawie sposobu i zasad leczenia pacjentów w placówce POZ. Poradnia 

informuje, że jej działalność jest zgodna z aktami prawnymi dotyczącymi działalności 
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POZ. System pracy został zmodyfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 

dnia 12.08.2020r..Pacjenci kontaktują się telefonicznie, w rejestracji prowadzony jest 

wstępny wywiad dotyczący objawów schorzenia, zostaje wpisany do terminarza i 

otrzymuje informację, kiedy powinien spodziewać się telefonu od lekarza- teleporada. 

Jeżeli podczas teleporady wyniknie konieczność osobistej wizyty pacjent umawiany jest 

na godzinę, aby unikać kontaktu z innymi. Sprawa dotyczy pisma Rzecznika Praw 

Pacjenta w sprawie weryfikacji działalności przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, 

funkcjonujących na terenie powiatu – w zakresie możliwości realizacji osobistych wizyt 

pacjentów w tychże placówkach.. Zarząd zapoznał się z treścią pisma. Odpowiedz 

zostanie przekazana do Rzecznika Praw Pacjenta. 

 

 Pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z prośbą o rozważenie możliwości 

wsparcia domu o kombinezony ochrony biologicznej- 50 szt. oraz fartuchy jednorazowe 

100szt. w związku z wystąpieniem drugiej fali zachorowań na COVID-19 oraz pismo z 

informacją, że Wielkopolski Urząd Wojewódzki dostarczył środki w niezbędnej dla DPS 

ilości. W związku z powyższym DPS anuluje wniosek do zarządu. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości.  

 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z 

prośbą o przekazanie środków finansowych w wysokości 220 171,17zł z tytułu 

niewykorzystanej w 2019r. dotacji celowej. W związku z rozwijającą się sytuacją 

epidemiczną SPZOZ jest zmuszony do zakupu ambulansów sanitarnych w tym dla 

pacjentów zarażonych COVID-19. Aktualnie samochody, którymi transportowani sa 

pacjenci są bardzo wyeksploatowane. Ponadto SPZOZ posiada w użyczeniu dwa 

samochody typu BUS, które w najbliższym terminie będą musiały być zwrócone. Zakup 

nowych samochodów jest niezbędny, aby zabezpieczyć transport pacjentów na oddziały 

o wyższym stopniu referencyjności oraz do izolatorium. Zarząd zapoznał się z treścią 

pisma i zaopiniował wniosek pozytywnie.  

 

 Pismo lekarza medycyny rodzinnej z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

ESKULAP otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie sposobu i zasad 

leczenia pacjentów w placówce POZ. Poradnia informuje, że jej działalność jest zgodna z 

aktami prawnymi dotyczącymi działalności POZ. System pracy został zmodyfikowany 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12.08.2020r..Pacjenci kontaktują się 

telefonicznie, w rejestracji prowadzony jest wstępny wywiad dotyczący objawów 

schorzenia, zostaje wpisany do terminarza i otrzymuje informację, kiedy powinien 

spodziewać się telefonu od lekarza- teleporada. Jeżeli podczas teleporady wyniknie 

konieczność osobistej wizyty pacjent umawiany jest na godzinę, aby unikać kontaktu z 

innymi. Sprawa dotyczy pisma Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie weryfikacji 

działalności przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, funkcjonujących na terenie 

powiatu – w zakresie możliwości realizacji osobistych wizyt pacjentów w tychże 

placówkach. Zarząd zapoznał się z treścią pisma. Odpowiedz zostanie przekazana do 

Rzecznika Praw Pacjenta. 

 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w odpowiedzi na pismo zarządu dotyczące 

analizy kwestii zakupu i montażu kamer monitoringu miejskiego na drogach powiatowych 

w mieście Kępnie. PZD opiniuje pozytywnie montaż kamer w obrębie ronda na ul. 

Szpitalnej ze względu na notoryczne uszkadzanie infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, 

w obrębie ulicy Wieluńskiej gdzie często dochodzi do uszkodzeń oznakowania 

pionowego. Lokalizacja monitoringu w pozostałych miejscach tj. na ulicy Wrocławskiej, al. 

Marcinkowskiego, ul. Broniewskiego, ul. gen Sikorskiego i ul. Wiosny Ludów pozwoli na 

zwiększenie bezpieczeństwa w obrębie tych ulic. Zarząd zaopiniował pozytywnie montaż 

kamer monitorujących, zgodnie z sugestią dyrektora PZD przy ul. Wieluńskiej oraz w 
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okolicy ronda przy szpitalu po przedstawieniu kosztów przez Urząd Miasta i Gminy 

Kępno. 

 

 Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie z ponowną prośbą o sfinansowanie 

zakupu namiotu typu Neotent Kępnie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Policji 

działającego przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, do wykorzystywania 

podczas organizacji świąt i uroczystości, a  także przy realizacji zadań służbowych. 

Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Szczegóły sfinansowania zakupu zostaną 

ustalone ze Skarbnikiem Powiatu.   

 

 Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie z prośbą o rozważenie możliwości 

współfinansowania przez Powiat Kępiński w 2021r. zakupu radiowozów 

nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie w systemie 50/50 w ramach 

programu modernizacji Policji poprzez Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie 

Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Zarząd wstępnie zaopiniował wniosek pozytywnie. 

Pismo zostało przekazane do Wydziału Budżetu i Finansów. Zarząd zajmie się 

rozpatrywaniem wniosków na posiedzeniu dotyczącym projektowania budżetu na rok 

202.  

 

 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego zmieniająca decyzję z dnia 2 października 2020r. w 

sprawie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie 

leczniczym od 16 października 2020r. do odwołania 4 łóżek obserwacyjnych dla 

pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz zapewnieniem 22 łóżek dla 

pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w tym 2 łóżek 

intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i 

wentylacji mechanicznej. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w odpowiedzi na pismo zarządu dotyczące 

napraw uszkodzeń powstałych na drogach gminnych w związku z realizacją zadania 

inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi Laski –Trzcinica w szczególności na ulicy 

Granicznej w Laskach. Dyrektor informuje, że wykonawca inwestycji wykonał wszystkie 

niezbędne naprawy w tym naprawę nawierzchni na ul. Granicznej w Laskach. Zarząd 

przyjął informację do wiadomości.   

 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Nie podjęto uchwał 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 

 Nie wniesiono wolnych głosów i wniosków 

 

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 


