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PROTOKÓŁ Nr 93.VI.2020 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 15 GRUDNIA 2020 roku o godz. 8:30 

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 

3. Jerzy Dobrzyński – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa - osobiście 

4. Paweł Jeziorny – Naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji 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: 

1. Wpływ na konto powiatu środków w wysokości 7 000 000,00zł z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych – przekazanie czeku odbyło się 12.12.2020r. w Grębaninie, 

2. Zakup przez SPZOZ drugiego ambulansu sanitarnego dofinansowanego ze środków 

Powiatu Kępińskiego, przekazanie ambulansu odbędzie się do końca roku 2020, 

3. Starosta przedstawił stan realizacji inwestycji cyfryzacji pracowni rentgenowskiej w 

SPZOZ, wszystko przebiega zgodnie z planem – inwestycja zostanie zakończona do 31 

grudnia 2020r.  

4. Realizacja inwestycji na ul. Dworcowej- w trakcie budowy wodociągu na ulicy Dworcowej 

stwierdzono skażenie gleby materiałami ropopochodnymi. Na odcinku skażonym 

wstrzymane zostały roboty budowlane do czasu podjęcia decyzji przez RDOŚ. Na 

chwilę obecną powiat zlecił wykonanie specjalistycznych badań i pomiaru skażenia 

celem zbadania skali zanieczyszczenia. Dalsze decyzje będą podejmowane w 
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konsultacji z RDOŚ. Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia dodatkowych kosztów 

realizacji zadania w związku z pracami, jakie będą konieczne do wykonania celem 

utylizacji skażenia. Ponadto Wielkopolski Urząd Wojewódzki kwestionuje przy realizacji 

inwestycji kwalifikowalność kosztów w wysokości ok. 400 tys. zł. koszty budowy kanałów 

technologicznych- kanalizacji kablowej ( do budowy obliguje inwestora ustawa o drogach 

publicznych- zmiana przepisów 30 sierpnia 2019r.), remontów dróg, z których będzie 

korzystał wykonawca w trakcie budowy. Sprawa w trakcie ostatecznego określania 

kwoty kosztów niekwalifikowalnych.   

5. Pozytywne zakończenie negocjacji projektu Powiatu Kępińskiego w ramach działania 

8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb 

rynku pracy, Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy 

oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na zakup 100 szt. laptopów 

dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe, kwota całkowita projektu to 

390 000,00zł, dofinansowanie 331 500,00zł, 

6. Przygotowanie umowy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej na 

sfinansowanie hotelu dla medyka, pomoc finansowana ze strony powiatu w wysokości 

20 000,00zł, 

7. Złożenie w WUW wniosku do II naboru Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 

dofinansowanie przebudowy oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładającą 

powiększenie istniejącego oddz. do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej 

kubatury oraz przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego 

wraz z przebudową traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie. Szacowana wartość 

całkowitych kosztów realizacji inwestycji to to 9 674 909,71, kwota wnioskowana 

7 737 929,77 zł, 

8. Wicestarosta poinformowała o przekazaniu mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w 

Rzetni prezentów od darczyńców w ramach akcji Święty Mikołaj dla DPS. 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego 

projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego 

(autopoprawka zarządu) 

 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego 

projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2021 (autopoprawka zarządu) 

Skarbnik przedstawił i omówił autopoprawki do projektu budżetu na 2021 i projektu WPF. Zarząd 

zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

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

1. 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, 

2. 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, 

3. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji 

i sposobu jej rozliczania. 

Uchwała zgodnie z zapisami art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących 

pomocy publicznej, zostanie przesłana do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
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Konsumentów. Po uzyskaniu akceptacji projektu powyższej uchwały przez UOKiK dokument 

zostanie przekazany Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na sesji. 

4. 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 zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Dokumenty z punktów 1,2,4 zostaną 

przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przedstawienia na najbliższej 

sesji.  

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

1. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej z informacją o sytuacji epidemiologicznej i 

funkcjonowaniu Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. Pismo informuje, że jeden z 

mieszkańców, 84 latek, obciążony wieloma chorobami współistniejącymi zachorował na 

COVID-19 i zmarł mimo natychmiastowego wdrożenia leczenia. W dniu 7 grudnia w DPS 

zostały pobrane wymazy na obecność SARS-Cov-2 u 62 mieszkańców i 32 pracowników. 

Wyniki wykazały zakażenie u 8 mieszkańców i 6 pracowników. Mieszkańcy zostali 

odizolowani od pozostałych a pracownicy przebywają na izolacji domowej. Placówka pracuje 

w zaostrzonym rygorze sanitarnym, wszyscy mieszkańcy mają zapewnione usługi 

opiekuńcze i pielęgniarskie, dom jest zabezpieczony w środki ochrony indywidualnej i 

dezynfekcyjne. DPS codziennie składa informację na temat sytuacji jednostki do Wydziału 

Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz jest 

w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Kępnie. Zarząd 

przyjął informację do wiadomości. 

 

2. Informację przedstawioną przez Wydział Edukacji i Sportu dotyczącą wykorzystania 

jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w 

prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli podmiotów oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Kępiński. Liczba nauczycieli uprawnionych do otrzymania 

wsparcia 202 osoby. Liczba osób, które skorzystały z pomocy – 185. Zarząd zaakceptował 

przedstawioną informację. 

 

3. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu dróg w Słupi pod Kępnem w odpowiedzi na pismo 

zarządu w sprawie pisma Wójta Gminy Łęka Opatowska z prośbą o pilne i szczególne 

zainteresowanie się odcinkiem drogi powiatowej od drogi krajowej nr 11 do granicy 

województwa w kierunku miejscowości Chróścin (nr 5698P). Droga w chwili obecnej stanowi 

objazd do miejscowości Bolesławiec i znajduje się w katastrofalnym stanie. Wójt prosi 

również o informację dotyczącą odcinka drogi powiatowej od drogi krajowej nr 11 do granicy 

z gminą Bolesławiec ( nr 5699P) - posiedzenie zarządu z dnia 26.11.2020r. Dyrektor 

informuje, że na drodze nr 5698P o długości 1,54km na przełomie października i listopada 

zostały wykonane naprawy i remonty bieżące emulsją asfaltową i grysami w celu 

zlikwidowania ubytków nawierzchni. W chwili obecnej odcinek drogi nie posiada ubytków w 

nawierzchni, skrajni oraz poboczach. Odcinek drogi szczególnie poza terenem 

zabudowanym posiada liczne spękania podłużne i poprzeczne stąd jest rok rocznie 

typowany do wykonania nakładki bitumicznej podczas spotkań z włodarzem gminy. Z uwagi 

na brak wystarczających środków w budżecie odcinek nie został jeszcze wyremontowany. W 

odniesieniu do drogi 5699P o długości 1,1 km odcinek nie posiada on licznych spękań 

podłużnych i poprzecznych oraz ubytków w nawierzchni. Dyrektor wskazuje, że w pierwszej 
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kolejności należy wykonać remont nawierzchni drogi 5698P poprzez wykonanie nakładki 

bitumicznej. Szacowany koszt realizacji zadania to ok 450 000,00zł. Sprawa dotyczy pisma 

procedowanego na posiedzeniu zarządu w dniu 26 listopada 2020r. Zarząd zapoznał się z 

pismem. Na rok 2021 zaplanowana została na terenie gminy Łęka Opatowska inwestycja 

przebudowy drogi relacji Biadaszki – Trzebień oraz drogi w miejscowości Stogniew przy 

współudziale finansowym powiatu, w związku, z czym najpilniejsze naprawy nawierzchni 

będą realizowane systematycznie w miarę możliwości finansowych budżetu powiatu przy 

dofinansowaniu realizacji zadań ze strony Gminy Łęka Opatowska.  

 

4. Zawiadomienie wydziału GGN w sprawie zakończenia postępowania dowodowego w 

sprawie ustalenia odszkodowania należnego do wypłacenia przez Powiat Kępiński za 

nabycie jednej z działek położonej w miejscowości Osiny. Sprawa dotyczy zezwolenia na 

realizację inwestycji drogowej polegającej na „ Rozbudowie drogi powiatowej nr 5600P na 

odcinku Kępno- Osiny”. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

5. Informację wydziału GGN o wniesieniu przez jednego z mieszkańców uwag do wyceny 

nieruchomości i konieczności udowodnienia kosztów poniesionych w związku z wyceną 

części działki. Wnoszący uwagi został wezwany do przedstawienia dokumentacji dowodowej 

potwierdzającej poniesione koszty zagospodarowania nieruchomości celem ustalenia stanu 

faktycznego. Sprawa dotyczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „ 

Rozbudowie drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno- Osiny”. Zarząd przyjął informację 

do wiadomości. Szacowany koszt wypłaty odszkodowań za przejęcie gruntów pod realizację 

powyższej inwestycji wynosi 137 626,00zł, koszt może ulec zmianie po zakończeniu 

wszystkich postępowań w sprawie.   

 

6. Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie informujące, że nie 

złożono żadnej oferty w odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert w sprawie wsparcia realizacji 

zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka 

interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego w 2021 roku. W związku z 

powyższym konkurs został zakończony bez rozstrzygnięcia. Dyrektor proponuje, aby 

wzorem lat 2019 i 2020 zadania z zakresu interwencji kryzysowej były realizowane przez 

PCPR w Kępnie. Zarząd zapoznał się z pismem i wyraził zgodę na propozycję Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. 

 

7. Informację e-mail otrzymaną od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w odpowiedzi na 

zapytanie zarządu o opinię w sprawie zmiany wskaźników realizacji zadania prowadzenia 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kępińskim. Posiedzenie zarządu z dnia 3 

grudnia 2020r. pkt IV.5. WUW informuje, że o kształcie umowy i jej zmianach decyduje 

zarząd. Elementem kontrolowanym przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki jest liczba dni i 

godzin w tygodniu, w których jest udzielane doradztwo prawne. Zarząd po zapoznaniu się z 

informacją oraz dyskusją z naczelnikiem wydziału ZPPP nie wyraził zgody na zmianę 

wskaźników.  

 

8. Zarząd dyskutował o prawidłowości realizacji umowy na wykonanie dokumentacji projektowej 

na rozbudowę oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie. Naczelnik Wydziału 

Architektury i Budownictwa przedstawił zapisy umowy i omówił dotychczasowy przebieg prac 

projektowych. Do zarządu zostanie przesłana w wersji elektronicznej koncepcja, nad którą 

wspólnie ze szpitalem pracuje projektantka. Po zapoznaniu się z wstępną dokumentacją 

zarząd zatwierdzi ostateczną wersję koncepcji projektowej rozbudowy budynku. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 
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1. Uchwała Nr 202.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie: 

przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kępińskiego.(uchwała podjęta jednogłośnie) 

2. Uchwała Nr 203.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie 

przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2021. 

(uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 

 Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów. 

 

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 


