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PROTOKÓŁ Nr 86.VI.2020 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 29 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: 

 Przyznane przez Premiera dofinansowanie ze środków rezerwy 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”  

 Otwarcie ofert w Powiatowym Zarządzie Dróg na zadanie dotyczące modernizacji 

dróg powiatowych w gminach powiatu kępińskiego.  

 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej w Powiecie Kępińskim w 2021r. 

 

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: zatwierdzenia do realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

 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- autopoprawka zarządu do projektu uchwały z dnia 21 października 2020r.   

 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 - autopoprawka zarządu do projektu uchwały z dnia 21 października 2020r.   

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Dokumenty zostanie przekazany 

Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przedstawienia na najbliższej sesji.  

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie z prośbą o 

wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela na stanowisku psychologa w roku 

szkolnym 2020/2021 z uwagi na zwiększające się problemy wychowawcze i trudną 

sytuację życiową uczniów wynikającą z pandemii. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie 

i wyraził zgodę na zatrudnienie psychologa w wymiarze 6-ciu godzin tygodniowo w 

placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat.  

 

 Pismo Kierownika Biura Związku Spółek Wodnych w Kępnie z prośbą o udzielenie w 

2021 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 30 000,00 zł z 

przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych szczegółowych objętych 

działalnością spółki. Spółki Wodne zrzeszone w związku będą ubiegać się w 2021 roku o 

dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego, gdzie preferowane będą wnioski 

spółek wodnych zawierające deklaracje jednostek samorządu terytorialnego o 

udzielonym dofinansowaniu w formie dotacji w wysokości pokrywającej, co najmniej 

30%kosztów realizacji zadania. Zarząd zdecydował o zabezpieczeniu na 2021 rok dotacji 

celowej dla spółek wodnych w wysokości 25 000,00zł. Obniżenie dotacji w stosunku do 

roku ubiegłego wynika ze zmniejszonych opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 

       

 Pismo Wójta Gminy Baranów z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Mroczeń, Łęka Mroczeńska, Marianka Mroczeńska, 

Żurawiniec celem uzgodnienia uwagi do dokumentu można wnosić w terminie 21 dni od 

dnia otrzymania pism. Zarząd nie wniósł uwag do dokumentu.  

 

 Pismo przychodni MEDRA otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie 

sposobu i zasad leczenia pacjentów w placówce. Pismo informuje, że przychodnia 

pracuje nieprzerwanie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 18:00. Większość 

porad odbywa się za pomocą połączeń telefonicznych. W pozostałych przypadkach 

pacjenci umawiani są na konkretne godziny przy zachowaniu wszelkich zasad reżimu 

sanitarnego.  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. 
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 Pismo lekarza medycyny rodzinnej z Myjomic otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu 

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

przychodnia funkcjonuje normalnie przyjmując wszystkich pacjentów zgłaszających się 

do lekarza. Przychodnia działała również w okresie Lock-downu od marca do maja br. 

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 przychodni PRIMUS z Trzcinicy otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu w 

sprawie sposobu i zasad leczenia pacjentów w placówce. Pismo informuje, że udziela 

świadczeń zdrowotnych ustalając czy teleporada jest wystarczająca dla problemu 

zdrowotnego lub informuje pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia w 

bezpośrednim kontakcie, jeżeli teleporada jest niewystarczająca. 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 Głównego Geodety Kraju w sprawie zmian w ustawie Prawo geodezyjne i 

kartograficzne oraz niektórych innych ustaw dotyczących sposobu finansowania zadań 

związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i 

zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów 

z zasobu. Zarząd zapoznał się z treścią pisma i przyjął jego treść do wiadomości. Zmiana 

przepisów zostanie uwzględniona przy projektowaniu budżetu na 2021r.   

 

 Pismo PKP Intercity otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie uwzględnienia 

i pozostawienia w rozkładzie jazdy pociągów na sezon 2020/2021 postoju pociągów 

relacji Szczecin – Przemyśl oraz Szczecin – Zakopane na stacji w Kępnie. PKP Intercity 

informuje, że przepływ pasażerów przez stację jest monitorowany oraz że średnio na 

zatrzymanie pociągu w Kępnie przypadają dwie osoby. Jednak wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom społecznym w uzgodnieniu z Ministrem Infrastruktury w rozkładzie jazdy 

na 2020/2021 zaplanowano postój pociągu TLK „Podhalanin” relacji Szczecin- Zakopane. 

Zarząd zapoznał się z treścią pisma i przyjął informację do wiadomości. Osoba 

wnioskująca o pozostawienie postoju pociągu w Kępnie zostanie poinformowana o 

rozpatrzeniu sprawy.  

 

 Pismo Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego przekazujące interpelację Radnego 

Rady Powiatu Kępińskiego Grzegorza Berskiego w sprawie montażu oświetlenia przy 

przejściu dla pieszych na ulicy Aleje Marcinkowskiego w Kępnie. Radny wnosi o montaż 

oświetlenia po tragicznym śmiertelnym wypadku, który miał miejsce na ww. przejściu dla 

pieszych w ostatnim czasie. Zarząd zapoznał się z interpelacją i zdecydował o 

przekazaniu pisma do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg celem sprawdzenia czy 

możliwości budżetowe jednostki pozwalają na montaż oświetlenia jeszcze w roku 2020, 

czy będzie to możliwe do zrealizowania ze środków nowego budżetu 2021.Po otrzymaniu 

odpowiedzi od PZD, radny zostanie poinformowany o ostatecznym rozstrzygnięciu 

sprawy.  

 

 Pismo Starosty Ostrzeszowskiego z prośbą o zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 

2021 kwoty w wysokości 14 466,00zł dla 5-ciu uczestników Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Doruchowie oraz 1 uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrzeszowie 
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będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego. Zarząd zabezpieczy powyższą kwotę w 

budżecie na 2021r. 

 

 Pozytywna opinia Marszałka Województwa Wielkopolskiego dotycząca zasadności 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup cyfrowego aparatu RTG kolumnowego z 

dwoma detektorami, cyfrowego aparatu RTG z zawieszeniem sufitowym z trzema 

detektorami, cyfrowego mammografu oraz wykonaniem prac remontowo-budowlanych w 

zakresie ucyfrowienia Pracowni Radiologicznej Szpitala w Kępnie”. Zarząd zapoznał się z 

treścią pisma i przyjął informację do wiadomości.  

 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z 

prośba o wydłużenie terminu wniesienia uwag do raportu z kontroli, jakości i dostępności 

świadczonych usług medycznych do 3 listopada 2020r. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 186.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 października 2020r. w 

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim 

w 2021r. 

 

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   /-/ 

Protokołował: M. Osada 


