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PROTOKÓŁ Nr 110.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 30 KWIETNIA 2021 roku o godz. 10:00 

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  

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: 

 Zakończenie roku szkolnego maturzystów, 

 Dofinansowania realizacji zadań drogowych z FDS – ul. Osińska i Osiny – 

70%dofinansowania, Trzebień-Biadaszki – 50%, ogłoszone przetargi na zadania, 

podpisanie umowy na remont budynku geodezji, podpisanie umów z organizacjami 

pozarządowymi na realizację zadań publicznych po rozstrzygnięciu konkursu ofert, 

 Przygotowywanie umów na przekazanie środków dla SPZOZ na realizację inwestycji 

przebudowy oddziałów – 5,5mln RFIL, 1 934 981, 95 środki własne powiatu.   

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie: udzielenia z budżetu Powiatu 

Kępińskiego na 2021 rok pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie. 

Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie otrzymane 

w odpowiedzi na propozycję Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 kwietnia 2021r. dotyczącą 

udzielenia pożyczki w związku z bardzo trudną sytuacją finansowa SPZOZ, z prośbą o jej 
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udzielenie w wysokości 1 000 000,00zł. Na dzień 31 marca 2021r. SPZOZ wykazuje 

zobowiązania wymagalne na kwotę 779 949,98zł, zobowiązania wobec ZUS na dzień 31 

marca 2021 r. wynoszą 7 400 000,00zł. Umowy z ZUS w Ostrowie Wielkopolskim dotyczą 

rozłożenia na raty płatności składek należnych za 2020 rok oraz składek z miesięcy luty i 

marzec 2021. Raty są regulowane w bieżących terminach. Pożyczka umożliwi szpitalowi 

częściową spłatę zaległych zobowiązań i pozwoli na odroczenie terminu uruchomienia kredytu 

obrotowego. Zarząd zgodnie z wcześniejszą propozycja zaopiniował prośbę pozytywnie. 

Pożyczka zostanie przekazana po podpisaniu umowy stanowiącej załącznik do uchwały. 

 

2. Uchwała Zarządu 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. 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

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

Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

1. Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021r. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupi pod 

Kępnem zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe, kwartalną informację z wydatkowania 

środków, informację o przychodach ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez 

uczestników WTZ-tów, rozliczenie środków PFRON, powiatu i pozostałych przychodów, 

zestawienie zobowiązań, zestawienie sald syntetycznych kont bilansowych. Sprawozdanie 

zostało skontrolowane i zatwierdzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zarząd 

zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie. 

 

2. Sprawozdanie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z 

realizacji zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadania z zakresu 

edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2020 roku”. Sprawozdanie zostało skontrolowane 

pod względem merytorycznym i rachunkowym przez wydział ZPPP oraz wydział FN. Zarząd 

zapoznał się z dokumentami i zaakceptował rozliczenie.  

3. Pismo Klubu Sportowego Teakwon-do „Niedźwiedź” z prośbą o zmianę terminu realizacji 

zadania publicznego pn.: „Poczuj się zdrowa, silna i bezpieczna” na okres od 4.05.2021 – 

30.11.2021r. w związku z otrzymaniem dotacji z otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych w 2021r. przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. Wnioskowana zmiana zostanie uwzględniania w 

przygotowywanej na realizację zadania umowie.  

4. Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu z informacją, że po 

rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021r. 

przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jedna z organizacji 

pozarządowych po decyzji komisji o zmniejszeniu kwoty dofinansowania zrezygnowała z 

podpisania umowy. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

5. Pismo pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem kierowane do nowo 

powołanego Dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej otrzymane do wiadomości zarządu, dotyczące 

sytuacji organizacyjnej i pracowniczej w WTZ-ach. Zarząd zapoznał się z treścią pisma i przyjął 

ją do wiadomości. Starosta poinformował członków zarządu o spotkaniu z pracownikami 

WTZT-ów z nowym księdzem dyrektorem Caritas Diecezji Kaliskiej i rozmowie na temat spraw 

poruszanych w piśmie. Ksiądz jest zainteresowany wysokim poziomem funkcjonowania 
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warsztatów, współpracą z powiatem; poinformował również, że sytuacja z pracownikami 

została opanowana.  

 

6. Pismo PKP Intercity otrzymane w odpowiedzi na pismo wydziału Komunikacji i Transportu w 

sprawie wprowadzenia postoju handlowego dla pociągu TLK Pirat relacji Bohumin – Kołobrzeg 

- Bohumin na stacji Kępno. Pociąg nie został ujęty w rocznym rozkładzie jazdy 2020/2021 z 

uwagi na godziny przyjazdu i odjazdu ze stacji Kępno ok. godz. 2: 30 w nocy, co nie jest pora 

przyjazną dla podróżujących. Pismo informuje, ze każdorazowa zmiana rozkładu jazdy 

powyższego pociągu musi zostać uzgodniona z organizatorem przejazdów – ministrem ds. 

transportu. PKP Intercity wystąpi do ministra transportu z wnioskiem o stanowisko w kwestii 

wprowadzenia postoju handlowego dla pociągu TLK „Pirat” na przystanku osobowym w 

Kępnie. W przypadku pozytywnej rekomendacji podjęte zostaną dalsze działania w celu 

wprowadzenia postoju w miejscowości Kępno. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

Odpowiedz zostanie przekazana do wydziału KT.  

 

7. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie otrzymane 

w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie informacji nt. liczby personelu zatrudnionego w 

SPZOZ od roku 2017-2021 z podziałem na personel medyczny i niemedyczny oraz informacje 

dotyczące wyników finansowych poszczególnych oddziałów oraz poradni. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. Z kierownictwem SPZOZ w dniu 7 maja br. odbędzie się odrębne 

spotkanie w sprawie omówienia funkcjonowania, spraw finansowych i organizacyjnych 

placówki. 

 

8. Zawiadomienie wydziału GGN o zakończeniu jednego z postępowania dowodowego w sprawie 

ustalenia odszkodowania należnego do wypłacenia przez Powiat Kępiński nieruchomości 

położonej 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 dokumentami i przyjął informację do wiadomości. 

 

9. Pismo Towarzystwa Upiększania Miasta z informacją o złożeniu w procesie konsultacji 

związanych z inicjatywą ZSP Nr 1 i Burmistrza Miasta i Gminy Kępno w sprawie koncepcji 

zagospodarowania Ul. Rotmistrza Pileckiego. Pismo w załączeniu przedstawia materiały, które 

mogą być pomocne przy opracowywaniu koncepcji wyglądu powyższej ulicy. Zarząd zapoznał 

się z materiałami i przyjął informację do wiadomości.  

 

10. Interpelację radnego Rady Powiatu Kępińskiego Michała Soleckiego w sprawie podjęcia 

działań mających na celu ustanowienia koronera, którego zadaniem będzie stwierdzanie zgonu 

w przypadku niedostępności lekarzy rodzinnych lub nocnej opieki medycznej. Zarząd udzieli 

radnemu odpowiedzi na interpelację.  

 

11. Interpelację radnego Rady Powiatu Kępińskiego Michała Soleckiego w sprawie zmiany 

organizacji ruchu na odcinku ul. Wiosny Ludów od skrzyżowania z ul. Henryka Sienkiewicza do 

ul. Wiosny Ludów (poprzeczna) ul. Lipcowa. Zarząd udzieli radnemu odpowiedzi na 

interpelację.  

 

12. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie z prośba o zwiększenie w 

wymiaru zajęć wychowania fizycznego o jedną godzinę tygodniowo w klasie III gLB z 

podziałem na 2 grupy (z rozszerzonymi przedmiotami biologia, chemia i język angielski). 

Zajęcia wpisały się w specyfikę i tradycje szkoły i cieszą się pozytywna opinią młodzieży i 

rodziców. Pismo wnosi również o o przyznanie dwóch godzin zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych z języka polskiego i jednej godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z 

matematyki. Aktualnie 41 uczniów ma wskazania zawarte w opiniach PPP w zakresie zajęć 

korekcyjno-kompensacyjnych i 25 uczniów w zakresie dydaktyczno-wyrównawczych. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie. 
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13. Pismo Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie z 

prośba o przydzielenie w roku szkolnym 2021/2022 w ramach organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów dodatkowo dwóch godzin tygodniowo zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla uczniów klas pierwszych z trudnościami 

matematycznymi w celu wyrównania braków programowych z tego przedmiotu. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 

14. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 z prośbą o przyznanie 2 godzin 

zajęć wyrównawczych z matematyki i języka polskiego w Technikum Nr 2 w Kępnie i Branżowej 

Szkole I stopnia w Kępnie oraz 2 godzin zajęć korekcyjno- kompensacyjnych w Technikum Nr 2 

w Kępnie i Branżowej Szkole I stopnia w Kępnie dla uczniów ze zdiagnozowanymi potrzebami 

w tym zakresie w roku szkolnym 2021/2022. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 

Liczba godzin, o które wystąpiły szkoły jest identyczna jak w roku 2020, poza zajęciami 

wychowania fizycznego, gdzie liczba godzin jest mniejsza i jest to minimalny poziom godzin 

niezbędnych do realizacji zaleceń PPP.  

 

15. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie otrzymane 

w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie przesunięcia terminu opracowania cząstkowych 

danych finansowych komórek organizacyjnych szpitala do dnia 5 maja 2021r. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 

16. Pismo Wójta Gminy Trzcinica w odpowiedzi na pismo zarządu, z deklaracją udzielenia 

wsparcia finansowego na zadania inwestycyjne w SPZOZ w wysokości 100 000,00 zł w roku 

2022 oraz 200 000,00zł w roku 2023. Pomoc finansowa w powyższych kwotach została 

pozytywnie zaopiniowana na Komisji Budżetu i Finansów Gminy Trzcinica w dniu 21 kwietnia 

2021r. W maju 2021r. powyższe kwoty zostaną wprowadzone do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Trzcinica.   Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

17. Pismo Wójta Gminy Trzcinica z zapytaniem o planowane kwoty, jakie przeznaczy Powiat 

Kępiński oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Kępnie na zadania 

inwestycyjne pn.: „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 wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do 

obowiązujących przepisów” oraz „Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo- 

Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa 

istniejącego budynku” w rozbiciu na każdy z podmiotów. Zarząd udzieli wójtowi informacji na 

temat udziału środków powiatu i SPZOZ w ww. inwestycjach.  

18. Pismo firmy LARIX z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej ulica Dworcowa w Kępnie ETAP II” na odcinku od DK11 do skrzyżowania z ulicą 

Boczną do dnia 30 czerwca 2021r. w związku z koniecznością wykonania prac związanych z 

decyzją OS-80/21 dotyczącą „Przywrócenia środowiska do stanu właściwego przy ul. 

Dworcowej w Kępnie stanowiącej działkę nr 623/2 (droga powiatowa nr 5707P) na wysokości 

działek nr 623/1 i nr 640/2 obręb geodezyjny Miasto Kępno” do dnia 30 maja 2021r. Zarząd 

zaopiniował wniosek pozytywnie. Wydział merytoryczny przygotuje stosowny aneks do umowy. 

Z informacji Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa wynika, że roboty zostaną 

skończone wcześniej niż wnioskowany termin aneksu, również roboty związane z procesem 

oczyszczania gruntu. 

 

19. Decyzja wydziału GGN ustalająca odszkodowanie za prawo własności nieruchomości o 

nieuregulowanym stanie prawnym. Sprawa dotyczy zezwoleń na realizację inwestycji drogowej 
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polegającej na „ Rozbudowie drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno- Osiny”. Zarząd 

zapoznał się z dokumentem i przyjął informację do wiadomości. 

 

20. Decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 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 4 łóżek obserwacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-

CoV-2 oraz realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 52 

łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w tym 4 

łóżek intensywnej terapii. Zarząd przyjął informację do wiadomości. Decyzja została również 

przekazana do SPZOZ. 

 

21. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z 

informacją o rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na zadanie inwestycyjne pn. 

„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 wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do 

obowiązujących przepisów”. Oferta wybrana w postepowaniu przetargowym opiewa na kwotę 

11 175 238,72 zł. Dyrektor proponuje montaż finansowy w układzie 5,5mln z FIL, 3,5 mln z 

kredytu inwestycyjnego, 1 934 981,95 zł wkład Powiatu Kępińskiego, 250 000,00zł wkład 

gminy Perzów. W przypadku pozyskiwania dodatkowych środków kredyt inwestycyjny może 

ulec zmianie - zmniejszeniu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

22. Pismo podmiotu wykonującego strategię rozwoju powiatu z prośbą o przesunięcie terminu 

wykonania umowy do 31 maja 2021r. w związku pandemią COVID oraz z przedłużająca się 

procedurą badań ankietowych. Zarząd wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji do dnia 17 

maja 2021r.   

23. Zarząd dyskutował o funkcjonowaniu punktu szczepień, ilości zapisanych osób, możliwości 

wydłużenia godzin przyjmowania osób do szczepienia w punkcie do godz. 20: 00 w dniach pn. 

–pt. oraz możliwość szczepienia również w sobotę i niedzielę. Do dyrektora SPZOZ zostanie 

wystosowane pismo z zapytaniem o możliwość wydłużenia działania punktu.  

 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 

1. Uchwała Nr 236.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 kwietnia 2021r.w sprawie 

udzielenia z budżetu Powiatu Kępińskiego na 2021 rok pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie (uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

2. Uchwała Nr 237.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 kwietnia 2021r. 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 (uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 

 Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów. 
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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 

 

 


