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PROTOKÓŁ Nr 99.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 2 lutego 2021 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  

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu 

 

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. 

 Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie- ciąg 

dalszy- omówienie sytuacji finansowej i organizacyjnej placówki, 

 Projekt pisma z prośbą do włodarzy gmin powiatu kępińskiego w sprawie 

dofinansowania realizacji inwestycji w SPZOZ, 

 Posiedzenie komisji ds. stypendiów w SPZOZ- członek komisji – Wicestarosta Alicja 

Śniegocka przedstawiła przebieg posiedzenia. Wnioski o przyznanie stypendiów złożyły 

dwie osoby, które rozpoczęły pierwszy rok specjalizacji na chirurgii i na pediatrii. 

Stypendia zostały przyznane obydwu wnioskującym osobom.   

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia 

odcinka drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kępno 

Gmina Kępno pismem wystąpiła do Zarządu Powiatu Kępińskiego o zaopiniowanie wniosku dotyczącego 

zaliczenia nowo wybudowanego odcinka ul. Bohaterów Września w Kępnie do kategorii dróg gminnych. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych do dróg gminnych zalicza 

się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą się sieć dróg 

służących miejscowym potrzebom. 
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2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie upoważnienia do pozyskania środków oraz realizacji 

projektu realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

Dyrektor PCPR zwróciła się do zarządu z prośba o udzielenie pełnomocnictwa w związku z zamiarem 

aplikowania do WRPO 2014+ do poddziałania pod nazwą Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego 

dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim. Zamysł projektowy dotyczy utworzenia powyższego centrum 

dla dzieci i młodzieży w powiecie kępińskim. 

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 zatwierdzenia programu naprawczego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

 

Zarząd po przedstawieniu przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Kępnie raportu z programu naprawczego z 2019r. zatwierdzonego uchwałą Nr X/58/2019 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2019r. oraz pozytywnym zaopiniowaniu Programu Działań Naprawczych 

na 2021 rok przez Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie opiniuje przyjęcie nowego 

programu pozytywnie. 

 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie. Dokument zostanie przekazany 

Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przedstawienia na najbliższej sesji.  

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

1. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z raportem z 

realizacji  programu naprawczego z 2019r. zatwierdzonego uchwałą Nr X/58/2019 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2019r. Dyrektor SPZOZ omówiła stopień realizacji 

programu na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2021r. Zarząd zapoznał się z dokumentami.  

 

2. Pismo dyrektora SPZOZ z dnia 18 stycznia 2021r. z prośbą o zabezpieczenie poręczenia 

kredytu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa Oddziału: Położniczo- Ginekologicznego 

oraz Oddziału Noworodkowego celem utworzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na 

salach chorych na Oddziale Położniczo- Ginekologicznym oraz rozbudową Oddziału 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii” w wysokości 9 634 800,62zł oraz o zabezpieczenie 

środków w budżecie powiatu na pokrycie wkładu własnego do inwestycji w wysokości 

2 408 700,15 oraz pismo z dnia 19 stycznia 2021r. uzupełniające powyższy wniosek o 

harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji. Zarząd po szczegółowej analizie pism 

postanowił w projekcie zmiany uchwały w sprawie WPF wprowadzić poręczenia dotyczące 

kredytu (bez odsetek) w wysokości do kwoty 7.739.928 zł oraz dotację na powyższe zadanie 

w kwocie 1.934.891,95 zł. Projekt powyższej uchwały będzie procedowany na najbliższej 

sesji Rady Powiatu Kępińskiego. Po akceptacji Rady Powiatu Kępińskiego, zarząd podejmie 

dalsze kroki dotyczące poręczenia oraz dofinansowania powyższej inwestycji. 

 

3. Pismo Wójta Gminy Trzcinica z informacją o zamiarze przekazania w bieżącym roku środków 

na wykonanie chodnika w miejscowości Kuźnica Trzcińska kierunek Ignacówka Trzecia. 

Gmina Trzcinica w ubiegłym roku wykonała przedłużenie sieci wodociągowej do nowo 

powstających przy drodze budynków. Długość chodnika koniecznego do wykonania to ok. 

200mb. Wójt zwraca się z prośbą o podjęcie działań mających na celu zaplanowanie i 

przygotowanie dokumentacji dla wnioskowanej inwestycji. Gmina Trzcinica sfinansuje prace 
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budowlane.  Zarząd zwróci się do Powiatowego Zarządu Dróg o opinię w sprawie. Po 

otrzymaniu informacji zwrotnej zarząd podejmie dalsze decyzje.  

 

4. Pismo mieszkańców Gminy Trzcinica z podziękowaniem za dotychczasową dbałość o 

utrzymanie zimą drogi powiatowej Trzcinica – Mroczeń oraz z sugestią, która według 

mieszkańców mogłaby poprawić bezpieczeństwo dojazdu mieszkańców do pracy i jakość 

usługi odśnieżania. Mieszkańcy proponują zmianę godzin posypywania nawierzchni przed 

godzinami dojazdu mieszkańców do pracy tj. przed godziną 6:00 – 7:00. Zarząd przekaże 

sugestię do Powiatowego Zarządu Dróg, który poinformuje mieszkańców o zasadach akcji 

zima.  

5. Sprawozdanie za 2020 rok z realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 

umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci 

wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, w którym Powiat 

Kępiński jest partnerem zgodnie z porozumieniem DZ-I/67/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. za 

rok 2020. Sprawozdanie zostało skontrolowane pod względem merytorycznym i 

rachunkowym przez wydział ZPPP oraz wydział FN. Zarząd zapoznał się z dokumentami i 

zaakceptował sprawozdanie.  

6. Rozliczenie rzeczowo-finansowe działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod 

Kępnem za IV kwartał 2020 roku otrzymane do wiadomości zarządu. Sprawozdanie zostało 

skontrolowane i zaakceptowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz wydziały 

ZPPP i FN. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie 

7. Rozliczenie przekazanej kwoty dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Doruchowie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w 

Ostrzeszowie będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego. Sprawozdanie zostało 

skontrolowane i zaakceptowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zarząd 

zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie. 

8. Decyzje wydziału GGN (2) ustalające odszkodowanie należne do wypłacenia przez Powiat 

Kępiński za nieruchomości geodezyjne – 3 działki- położone w miejscowości Osiny. Sprawa 

dotyczy zezwoleń na realizację inwestycji drogowej polegającej na „ Rozbudowie drogi 

powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno- Osiny”. Zarząd zapoznał się z dokumentem i przyjął 

informację do wiadomości. 

 

9. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego polecająca realizację świadczeń opieki zdrowotnej w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie 

w podmiocie leczniczym 4 łóżek obserwacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia 

SARS-CoV-2. Zarząd zapoznał się z dokumentem i przyjął treść do wiadomości. 

 

10. Informacja naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa o postępowaniach w trybie ZRID, 

które będą złożone przez poszczególne samorządy w 2021. Obecnie trwające postępowania 

podziału działek na dwóch drogach- miejscowość Bralin i miejscowość Mikorzyn. Planowane 

do przeprowadzania przez powiat postępowania to droga Bralin- Mnichowice- Nosale, 

Perzów, Grębanin, Mroczeń – Laski (ciąg rowerowy), Żurawiniec. Zarząd zapoznał się z 

informacją i wykazami działek. 

 

11. Pismo Radnej Rady Powiatu Kępińskiego Iwony Gogół w sprawie podjęcia 

natychmiastowych działań wynikających z zapisów ustawy o drogach publicznych 

dotyczących doprowadzenia chodnika w Krzyżownikach do standardu umożliwiającego jego 

bezpieczne użytkowanie. Do pisma załączone zostały zdjęcia stanu istniejącego chodnika – 

nierówna, pozarywana i wyboista nawierzchnia, która zagraża bezpieczeństwu 

użytkowników. Kolejna sprawa podnoszona w piśmie to stan nawierzchni istniejącej drogi 

powiatowej na przedmiotowym odcinku- rozmyte skarpy rowu, oraz naruszona punktowo 
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konstrukcja drogi. Radna wnosi o natychmiastową reakcję i naprawę ww. elementów drogi 

oraz o pisemną odpowiedz i określenie terminu naprawy nawierzchni chodnika, skarpy rowu 

oraz zapadającej się nawierzchni drogi. Zarząd przekaże sprawę do Powiatowego Zarządu 

Dróg celem niezwłocznego dokonania analizy zakresu koniecznych napraw oraz 

oszacowania kosztów ich wykonania. Po otrzymaniu informacji od PZD zarząd podejmie 

dalsze decyzje. 

 

12. Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2021r. w 

sprawie projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 181 Oleśnica- Syców – Kępno w celu 

uruchomienia połączenia Wielunia z Wrocławiem oraz włączenia Sycowa do sieci 

regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego” oraz propozycji i prośby 

współfinansowania kosztów realizacji zadania przez samorządy znajdujące się na terenie 

przebiegu linii. Koszty opracowania dokumentacji i studium projektu opiewają na kwotę ok. 1 

mln. zł, z czego wkład Powiatu Kępińskiego miałby wynieść 100 000,00zł. Szacowane koszty 

realizacji inwestycji wynoszą 187 mln. zł, z czego 15% wartości zadania w kwocie ok. 29 mln. 

zł. miało by zostać sfinansowane przez samorządy. Marszałek oczekiwał deklaracji do dnia 

22 stycznia 2021. Zarząd wystosował pismo z informacją, że w pełni popiera ideę realizacji 

powyższego zadania i rewitalizacji linii kolejowej 181. W odniesieniu do możliwości 

partycypacji w kosztach opracowania Studium oraz dalszej realizacji zadania na dzień 

dzisiejszy nie jest możliwe złożenie ostatecznej deklaracji dotyczącej zapewnienia 

współfinansowania realizacji zadania zgodnie z wyliczeniami wskazanymi w piśmie. W celu 

podjęcia dalszych działań związanych z ewentualnym uczestnictwem Powiatu Kępińskiego w 

realizacji zadania zarząd zaproponował organizację spotkania ze wszystkimi samorządami 

celem szczegółowego omówienia dalszych etapów współpracy.   

 

13. Sprawozdanie Wydziału Edukacji i Sportu z wykorzystania środków na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020r. wraz z kopiami sprawozdań przekazanych 

przez dyrektorów szkół i placówek. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował 

sprawozdanie.  

 

14. Pismo wydziału GGN z notatką służbową ze spotkania z właścicielem nieruchomości 

wnoszącym zastrzeżenia do wyceny części działki w m. Osiny z prośbą o zapoznanie się i 

zajęcie stanowiska w sprawie ustalonych kwot wyceny. Spotkanie z właścicielem gruntu 

odbyło się w dniu 20 stycznia 2021r. Sprawa dotyczy zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej polegającej na „ Rozbudowie drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno- 

Osiny”(posiedzenie zarządu z dnia 22.12.2020r.) . Zarząd zaakceptował proponowane kwoty 

wyceny.  

 

15. Zapytanie Radnego Rady Powiatu Kępińskiego Tomasza Gatnera dotyczące udzielenia 

informacji odnośnie wysokości uzyskanych dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg 

powiatowych w latach 2018-2020 i prognozowanych na rok 2021. Radny wnosi również o 

informację o kwotach wpłat dotyczących umieszczenia urządzeń wodno-kanalizacyjnych w 

pasie dróg powiatowych. Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje stosowną odpowiedz na 

zapytanie.  

 

16. Zapytanie Radnego Rady Powiatu Kępińskiego Tomasza Gatnera w sprawie poziomu 

zaawansowania prac projektowych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej na 

budowę ciągu rowerowego przy drodze powiatowej nr 5692P relacji Mroczeń- Laski- Borek. 

Radny wnosi o informację o postępach prac, czy zadanie realizowane jest zgodnie z planem, 

czy występują opóźnienia, jaki jest termin zakończenia prac. Powiatowy Zarząd Dróg 

przygotuje stosowną odpowiedz na zapytanie..  

V. Na posiedzeniu podjęto: 



Strona 5 z 5 

1. Uchwała Nr 214.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 lutego 2021r. w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg gminnych na terenie 

gminy Kępno. 

2. Uchwała Nr 215.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 lutego 2021r. w sprawie 

udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie upoważnienia do 

pozyskania środków oraz realizacji projektu realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.2 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

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 


