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PROTOKÓŁ Nr 100.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 11 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 

3. Maciej Hojeński – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg- zdalnie 

4. Beata Andrzejewska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej- zdalnie 

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. 

 Spotkanie on-line dotyczące rewitalizacji linii kolejowej 181 Oleśnica- Syców – Kępno -

Starosta omówił przebieg spotkania. Wniosek o rewitalizację linii złożony został przez 

UMWD, po pierwszym etapie pozytywnej oceny wniosku UMWD zwrócił się o wsparcie 

do samorządów znajdujących się na przebiegu powyższej linii kolejowej. Partycypacja w 

kosztach dla Powiatu Kępińskiego szacowana na poziomie 170 000,00zł na etapie 

wykonania studium, kolejne środki do zabezpieczenia na realizację projektu. Zarząd 

dyskutował o ewentualnym zabezpieczeniu środków dopiero po dyskusji, omówieniu i 

zaopiniowaniu sprawy przez Komisję Przestrzegania Prawa i Porządku. Zabezpieczenie 

jakichkolwiek środków finansowych w budżetach samorządów na dzień dzisiejszy nie 

jest możliwe, ponieważ nie zostało zawarte żadne porozumienie. Sprawa jest w toku.  

 Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży w Powiecie Kępińskim w czasie COVID-19” na 

zakup 103 laptopów  
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 Wizyta posła na Sejm RP Tomasza Ławniczaka- dyskusja nt. sytuacji szpitali i planów 

centralizacji  

 Udział w podatku CIT za styczeń dla powiatu wyższy o ok. 600 tys. w stosunku do roku 

poprzedniego 

 Wręczenie w Powiatowej Bibliotece Publicznej serduszka WOŚP wylicytowanego przez 

firmę WERSAL. 

 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Kępnie. 

Uchwała wprowadza w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Kępnie stanowisko 

pracownicze „Geologa Powiatowego” 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania do Domu 

Pomocy Społecznej w Rzetni ozonatora do dezynfekcji pomieszczeń przekazanego umową 

nr 9/2021 z dnia 8.01.2021 roku przez Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Poznaniu w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

 

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: 

 

1. Zarząd dyskutował z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg na temat infrastruktury 

drogowej  w tym chodników. Dyrektor omówił możliwości finansowe PZD na 2021- brak 

zabezpieczonych środków na modernizacje dróg poza środkami, które zostały zabezpieczone 

na dokumentacje projektowe stąd nie będzie na dzień dzisiejszy możliwości realizacji 

wniosków związanych z budową chodników. Omówienie wielkości odszkodowań za grunty, 

które będą musiały być przejęte pod drogi- 2,8 mln złotych. Dokumentacje projektowe są 

gotowe do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, następnym krokiem 

będzie konieczność wyasygnowania środków na odszkodowania za przejęcie gruntów. 

Omówienie akcji zima w aktualnym sezonie zimowym piaskarki wyjechały 23 razy, środki 

wydane na odśnieżanie- listopad – 117 000,00 tys., styczeń 281 301,57zł 

 

2. Rozliczenie porozumień z gminami w zakresie wspólnych inwestycji drogowych: 

 

1. Gmina Baranów – porozumienie ZPPP.031.1.2020 z dnia 04.05.2020r. Zakres 

porozumienia: Modernizacja drogi powiatowej nr 5693 P na odcinku Joanka – Słupia pod 

Kępnem poprzez wykonanie nakładki bitumicznej, Modernizacja części drogi powiatowej nr 

5704P na odcinku Jankowy – Donaborów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej 

2. Gmina Bralin – porozumienie ZPPP.031.12.2020 z dnia 30.12.2020r. Zakres porozumienia: 

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Modernizację drogi 

powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin – Mnichowice – Nosale. 

3. Gmina Rychtal – porozumienie ZPPP.031.5.2020 z dnia 04.05.2020r. Zakres 

porozumienia:  Modernizacja części drogi powiatowej nr 5687P na odcinku Sadogóra – 

Wielki Buczek poprzez wykonanie nakładki bitumicznej. 

4. Gmina Łęka Opatowska – porozumienie ZPPP.031.2.2020 z dnia 04.05.2020r. Zakres 

porozumienia: Modernizacja części drogi powiatowej nr 5696P na odcinku Łęka Opatowska 
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– Opatów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej,  Modernizacja części drogi powiatowej 

nr 5697P na odcinku Raków – Siemianice poprzez wykonanie nakładki bitumicznej 

5. Gmina Perzów – porozumienie ZPPP.031.4.2020 z dnia 04.05.2020r. Zakres 

porozumienia: Modernizacja drogi powiatowej nr 5679 P na odcinku Miechów – Ludwiczyn 

poprzez wykonanie nakładki bitumicznej, Modernizacja drogi powiatowej nr 5679 P na 

odcinku Domasłów - Miechów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej, Modernizacja drogi 

powiatowej nr 5716P przez budowę (części) chodnika w miejscowości Domasłów.   

Powyższe rozliczenia zgodnie z zakresem porozumień do końca stycznia zostały przekazane do 

gmin.  

 

3. Pismo dyrektora SPZOZ z informacją w sprawie wykorzystania umorzonej uchwałą nr 

192.VI.2020 z dnia 26 listopada 2020r. pożyczki w wysokości 1 mln. złotych. Dyrektor 

informuje, że środki pozwoliły na spłatę pozostałych zobowiązań wobec ZUS za rok 2019. W 

załączeniu do pisma przedstawione zostały potwierdzenia przelewów. Zarząd zapoznał się z 

dokumentami i przyjął informację do wiadomości.  

 

4. Sprawozdanie stowarzyszenia „Niepełnosprawni w centrum” w związku z zakończeniem 

realizacji zadania publicznego pn.: „Pamiątka wydarzeń roku 2020”, współfinansowanego ze 

środków budżetu Powiatu Kępińskiego w ramach otwartego konkursu ofert. Sprawozdanie 

zostało skontrolowane pod względem merytorycznym i rachunkowym przez wydział ZPPP 

oraz wydział FN. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował rozliczenie.  

5. Sprawozdanie stowarzyszenia „Plastyków amatorów” w związku z zakończeniem realizacji 

zadania publicznego pn.: „Pocztówki z powiatu”, współfinansowanego ze środków budżetu 

Powiatu Kępińskiego w ramach otwartego konkursu ofert. Sprawozdanie zostało 

skontrolowane pod względem merytorycznym i rachunkowym przez wydział ZPPP oraz 

wydział FN. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował rozliczenie. 

 

6. Stanowisko Zarządu Związku Powiatów Polskich wraz z pismem kierowanym do Starostów w 

sprawie planów Ministerstwa Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych 

wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Zarząd zapoznał się z 

materiałami i na dzień dzisiejszy, nie można również stwierdzić, jaka jest intencja 

planowanych zmian dotyczących zarządzania szpitalami. Planowane zmiany są pokłosiem 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2019r. Na chwilę obecną zdecydowano, że Zarząd 

Powiatu Kępińskiego nie zajmie stanowiska  do czasu uzyskania pełnych informacji 

dotyczących planowanych zmian. 

 

7. Dyrektor SPZOZ omówiła ostatnie zmiany przepisów dotyczące wyodrębnienia z ryczałtu 

środków dla osób poniżej 18 roku życia, jako świadczenie nielimitowane, co spowoduje 

obniżenie kwoty ryczałtowej dla SPZOZ o ok. 2 mln złotych. W odniesieniu do zmian 

planowanych przez rząd w zarządzaniu szpitalami dyrektor stoi na stanowisku, że nie można 

dopuścić, aby zmiany spowodowały jakiekolwiek zagrożenie dla planów inwestycyjnych 

szpitala. Również zarząd powiatu powinien mieć wpływ na funkcjonowanie placówki. Za 

ochronę zdrowia i finansowanie odpowiada Państwo. 

 

8. Decyzja wydziału GGN ustalająca odszkodowanie należne do wypłacenia przez Powiat 

Kępiński za nieruchomość geodezyjną położoną 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. Pismo Wójta Gminy Rychtal z prośbą o przekazanie kompletnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Zbyczyna – Drożki Nr 5683P” w 

związku z zamiarem pozyskania przez gminę środków zewnętrznych na realizację zadania i 
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realizacji inwestycji wspólnie z Powiatem Kępińskim. Szczegóły zostaną omówione po 

złożeniu wniosku o dofinansowanie. Zarząd zwrócił się do wydziału merytorycznego, aby 

wspólnie z Biurem Prawnym przeanalizowało możliwość przeniesienia pozwolenia na budowę 

wydanego w trybie ZRID na gminę. Jeżeli przeniesienie pozwolenia będzie możliwe wydział 

przygotuje dokumentację do przekazania gminie po wcześniejszym zaakceptowaniu zasad 

współfinansowania zadania przez Powiat Kępiński. 

 

10. Informację Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 1 

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

11. Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kierowane do Dyrektora Caritas Diecezji 

Kaliskiej, otrzymane do wiadomości zarządu, w sprawie zaleceń wydanych po kontroli w 

Warsztatach Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem z prośbą o niezwłoczną pisemną 

informację o wykonaniu zaleceń lub przyczynie ich niewykonania. Zarząd przyjął informację 

do wiadomości.   

 

12. Informacja z Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie decyzji kredytowej dotyczącej 

kredytu na sfinansowanie inwestycji przebudowy oddziału anestezjologii i intensywnej terapii 

zakładającej powiększenie istniejącego oddziału do 6-ciu łóżek poprzez dobudowę fragmentu 

nowej kubatury, przebudowy oddziału poł-gin i noworodkowego oraz przebudowy traktu 

porodowego SPZOZ w Kępnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych do 

obowiązujących przepisów. Dane zawarte w projekcie decyzji kredytowej są zgodne z 

założeniami i ustaleniami między zarządem powiatu a SPZOZ w Kępnie. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości.  

 

13. Zawiadomienie wydziału GGN o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie 

ustalenia odszkodowania należnego do wypłacenia przez Powiat Kępiński nieruchomości 

położonej w miejscowości Osiny- zakończenie sprawy roszczeń jednego z mieszkańców. 

Sprawa dotyczy zezwoleń na realizację inwestycji drogowej polegającej na „ Rozbudowie 

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

przyjął informację do wiadomości. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 216.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie 

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kępnie. (uchwała podjęta 

jednogłośnie) 

2. Uchwała Nr 217.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie 

nieodpłatnego przekazania do Domu Pomocy Społecznej w Rzetni ozonatora do 

dezynfekcji pomieszczeń przekazanego umową nr 9/2021 z dnia 8.01.2021 roku przez 

Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu w celu 

przeciwdziałania skutkom COVID-19.(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  /-/ 
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5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki    /-/ 

 

Protokołowała: M. Osada 


