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PROTOKÓŁ Nr 104.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 23 MARCA 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: 

 Wideokonferencja Wojewody Wielkopolskiego- w sprawie sytuacji epidemicznej w 

województwie, w związku ze wzrastająca liczbą zakażeń prośba o przestrzeganie i 

funkcjonowanie szpitali i instytucji w reżimie sanitarnym.  

 FDS 2021 wnioski o dofinansowanie, które zostaną złożone w naborze 2021- decyzją 

zarządu wybrane zostały drogi, na które opracowywane są dokumentacje projektowe tj. 

„Modernizacja drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681 P relacji Bralin –Mnichowice – Nosale” 

( I- etap -odcinek przez miejscowość Bralin i dalej w zależności od szacowanych kosztów 

realizacji zadania), „ Modernizacja drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania 

z drogą wojewódzką W482 do końca miejscowości Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji 

deszczowej na drodze powiatowej 5681P w kierunku miejscowości Turkowy” (cały 

odcinek). 
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 Przejścia dla pieszych – nabór w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2021 na 

dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę 

bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na 2021 

rok. Decyzją zarządu złożone zostaną 3 wnioski o dofinansowanie modernizacji przejść dla 

pieszych – ul. Sikorskiego, ul. Broniewskiego i ul. Al. Marcinkowskiego w Kępnie.  

 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły 

niepublicznej - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2021. 

 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły 

niepublicznej - Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie na rok 2021 

 

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 XXVI/153/2020 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 

rok 2021, 

 

2. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/152/2020 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego, 

 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Dokumenty zostaną przekazane 

Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przekazania do stosownych komisji rady oraz 

przedstawienia na najbliższej sesji.  

3. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom korzystającym z opieki 

zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

 

Art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215; ze zm.) 

nakłada na organy prowadzące szkoły obowiązek przeznaczenia corocznie w budżetach 

odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach 

tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Projekt uchwały zostanie przekazany 

zgodnie z procedurą do zaopiniowania do związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. 

Dokument został omówiony i pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji i Promocji Powiatu 

Kępińskiego.  

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

1. Pismo firmy C+HO AR spółka zo. o –wykonawcy dokumentacji rozbudowy Oddziału Leczniczo-

Rehabilitacyjnego w Grębaninie z prośbą o rozszerzenie zakresu opracowania oraz 

zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 49 171,10zł w związku tym, iż nanoszenie uwag przy 

uzgodnieniu ostatecznej wersji koncepcji bryły spowodowało znaczne rozszerzenie zakresu 

opracowania w stosunku do zakresu pierwotnie zawartego w opisie przedmiotu zamówienia- 

dodatkowe pomieszczenia, zwiększenie powierzchni obiektu. W wyniku zaprojektowania 

dodatkowych pomieszczeń powierzchnia użytkowa projektowanej bryły zwiększyła się z 2 

162,00m2 do 2 748,87m2 – wzrost o 27%. Wykonawca informuje również, że w związku ze 

wzrostem powierzchni budynku koniecznym jest ponowne wykonanie mapy do celów 
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projektowych. Zarząd zwrócił się do projektanta o szczegółowe wyszczególnienie wszystkich 

pozycji składających się na wnioskowaną kwotę zwiększenia wynagrodzenia. 

 

2. Pismo sołtysa i mieszkańców wsi Przybyszów z podziękowaniami dla starosty, zarządu i PZD 

za prace na drodze powiatowej nr 5678 od drogi krajowej nr 11. Prace wpłynęły na poprawę 

bezpieczeństwa i estetyki drogi. Pismo wnosi o kontynuację rozpoczętych prac zwłaszcza 

wyrównania nawierzchni, ścinki poboczy i wycięcie drzew przy posesji nr 7. Zarząd zleci ścinkę 

poboczy i analizę możliwości wycinki drzew Powiatowemu Zarządowi Dróg. W odniesieniu do 

dalszego remontu nawierzchni jezdni, będzie on kontynuowany w miarę możliwości 

finansowych powiatu. 

 

3. Zawiadomienie wydziału GGN o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia 

odszkodowań należnych do wypłacenia przez Powiat Kępiński za nabycie nieruchomości w 

miejscowości Osiny.  Wydłużenie terminów wynika z problematycznego charakteru sprawy i 

konieczności uzupełnienia materiałów dowodowych. Sprawy dotyczą 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 

 

4. Informację wydziału GGN w sprawie darowania Powiatowi Kępińskiemu przez Starostę 

Kępińskiego aktem notarialnym na podstawie umowy darowizny prawa własności 

nieruchomości gruntowej położonej w Kępnie pod numerami działek 616/13, 616/14, 616/15, 

621/19 o powierzchni 0,6735 ha. Kolejne pismo wydziału informuje o wysokości opłaty za 

użytkowanie wieczyste. Zarząd zapoznał się z informacjami.  

5.  Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w sprawie akceptacji wniosku dotyczącego zmian 

w planie finansowy jednostki. Prośba o zwiększenie planu wydatków kwocie 31 882,00zł z 

przeznaczeniem na zakup 12 notebooków, które będą wykorzystywane do zapewnienia 

optymalnych warunków pracy nauczycieli w szkole podczas nauczania oraz do obsługi 

dziennika elektronicznego VULCAN. Zarząd zdecydował o rozważeniu wniosku przy podziale 

nadwyżki budżetowej po zaopiniowaniu zasadności wydatków przez Naczelnika wydziale ES 

oraz Skarbnika Powiatu.  

 

6. Pismo Wójta Gminy Baranów otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu z deklaracją 

udzielenia wsparcia finansowego na zadanie „Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo- 

Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa 

istniejącego budynku” w kwocie 1 000 000,00zł. Pomoc w formie dotacji będzie udzielona w 

latach 2021-2022 po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy Baranów. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości.  

 

7. Sprawozdanie merytoryczne roczne z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków 

finansowych WTZ-tów za rok 2020. Sprawozdanie zostało skontrolowane przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie i ocenione pozytywnie. Zarząd zapoznał się z dokumentami i 

zaakceptował sprawozdanie. 

8. Decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającą wcześniej wydane 

decyzje  

w sposób polecający w okresie od 13 marca do odwołania realizację świadczeń opieki 

zdrowotnej  

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

zapewnienie  

w podmiocie leczniczym 5 łóżek obserwacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia 

SARS-CoV-2 oraz zapewnienie 50 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym 

zakażeniem SARS-CoV-2 w tym 2 łóżek intensywnej terapii. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości.  
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9. Decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2021 r. zmieniającą wcześniej wydane 

decyzje  

w sposób polecający do odwołania realizację świadczeń opieki zdrowotnej  

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

zapewnienie  

w podmiocie leczniczym 5 łóżek obserwacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia 

SARS-CoV-2  w okresie od 21 marca do odwołania realizację świadczeń opieki zdrowotnej  

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

zapewnienie  

w podmiocie leczniczym 26  łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym 

zakażeniem SARS-CoV-2 w tym 2 łóżek intensywnej terapii, w okresie od 22 marca realizację 

świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym kolejnych 24  łóżek dla pacjentów z 

podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w tym 2 łóżek intensywnej terapii. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

10. Pismo Wójta Gminy Rychtal z informacją o rozstrzygnięciu przetargu na budowę odwodnienia 

drogi powiatowej nr 5688P w miejscowości Wielki Buczek. Na realizację zadania w budżecie 

powiatu na 2021r. zabezpieczono środki w wysokości 980 000,00zł - w porozumienie 

intencyjne zawarte w dniu 18.11.2020r. W wyniku rozstrzygniętego przetargu wykonawca 

zaoferował cenę w wysokości 1 050 000,00zł za wykonanie ww. odwodnienia drogi 

powiatowej. W związku z powyższym wójt zwraca się z prośbą o zawarcie aneksu do 

porozumienia intencyjnego i zwiększenie o 70 000,00 zł środków na realizację zadania. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie. Środki w wysokości 70 000,00zł  zostaną zabezpieczone w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na rok 2022.  

 

11. Pismo Wójta Gminy Trzcinica otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu z deklaracją 

udzielenia w miarę możliwości finansowych gminy Trzcinica, wsparcia dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie na zadania inwestycyjne pn.: Rozbudowa 

istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z 

łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku oraz Przebudowa oddziału anestezjologii i 

intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez 

dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i 

noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego Szpitala w Kępnie. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości.  

 

12. Zarząd dyskutował również o zwiększającej się liczbie zakażeń SARS-Cov-2, zagrożeniach z 

tym związanych oraz o braku przestrzegania obostrzeń, zakazów i nakazów w czasie epidemii 

w wielu miejscach powiatu kępińskiego. Zdecydowano o wystąpieniu z prośbą do PSSE o 

informację jak przestrzegane są przepisy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii.    

 

 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 224.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 marca 2021r. w sprawie 

ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej - Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Kępnie na rok 2021. (uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

2. Uchwała Nr 225.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 marca 2021r. ustalenia 

wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej - Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie 

na rok 2021. (uchwała podjęta jednogłośnie) 
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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 


