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PROTOKÓŁ Nr 111.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 11 MAJA 2021 roku o godz. 8:30 

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu  

2. Alicja Śniegocka – Członek Zarządu 

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. 

 Spotkanie zarządu z SPZOZ - omówienie sytuacji finansowej, dyskusja na temat 

dalszego rozwoju placówki.   

 Podpisanie z SPZOZ umów na powierzenie realizacji zadania i dofinansowanie 

inwestycji 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”- kwota 7 434 982,00zł 

 Oferta firmy FORMEDIS na prowadzenie kontrolingu SPZOZ, 

 Dzień Bibliotekarza, złożenie kwiatów pod pomnikiem- 3 maja, konwent Powiatów 

Polskich. 

 

II. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał zarządu: 
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1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenie pełnomocnictwa 

pracownikom spółki Energia dla Miast Sp. z o. o. z siedzibą w Mikołowie, w zakresie 

opracowania i sporządzenia Raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla 

Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024” za lata 2019-2020 oraz 

„Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2021-2024 z 

perspektywą do 2028 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” (w 

przypadku jej wymagalności). 

 

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 pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

 

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

Kępińskiego: 

1. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok 

2. 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. 

Projekt był wcześniej omawiany na posiedzeniu Zarządu. Został uzgodniony z dyrektorami szkół 

i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński oraz pozytywnie zaopiniowany 

przez Komisję Edukacji i Promocji. Projekt  został skierowany w celu  zaopiniowania  związkom 

zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

Związek Nauczycielstwa Polskiego przyjął projekt uchwały i nie wniósł żadnych zastrzeżeń. 

NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska Południowa oraz Międzyzakładowa Organizacja 

Związku Zawodowego Oświata nie przedstawiły opinii w powyższej sprawie. 

 

Zarząd zaopiniował projekty uchwały pozytywnie. Zostaną one przekazane na ręce 

Przewodniczącej Rady Powiatu celem skierowania do właściwych komisji rady oraz 

przedłożenia na najbliższej sesji. 

Zarząd otrzymał do wiadomości projekty uchwał w sprawie: 

3. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi 

Powiatu Kępińskiego 

4. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Powiatu Kępińskiego 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

  

1. Raport o stanie powiatu – wersja ostateczna. Zarząd po naniesieniu poprawek 

zaakceptował dokument. Raport zostanie przekazany Przewodniczącej Rady Powiatu oraz 

upubliczniony na stronie internetowej i BIP starostwa celem umożliwienia mieszkańcom 

powiatu zapoznania się z dokumentem. Debata nad dokumentem odbędzie się 18 maja 

2021r.  

2. Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 przedłożoną przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie zgodnie z art. 16 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany Przewodniczącej 

Rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na sesji rady powiatu w miesiącu czerwcu.  

3. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności 
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pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. ”. Zarząd zapoznał się ze 

sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany Przewodniczącej Rady Powiatu 

Kępińskiego celem przedstawienia na najbliższej sesji.  

4. Postanowienie Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 79/21 pozytywnie opiniujące 

inwestycję Powiatu Kępińskiego polegającą na rozbudowie drogi powiatowej nr 5716P na 

odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 do końca miejscowości Perzów wraz 

z odcinkiem kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 5681P w kierunku 

miejscowości Turkowy w gminie Perzów pod warunkami dokonania uzgodnienia z 

Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, uzyskania uzgodnień z PKP 

PLK S.A, uwzględnienia bezpieczeństwa linii elektroenergetycznej 110Kv relacji GPZ 

Kępno-Syców.  Sprawa dotyczy procedury wydania decyzji zezwolenia na realizację ww. 

inwestycji drogowej. Zarząd zapoznał się z opinią. Dokument zostanie przekazany do 

wydziału AiB.  

5. Decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 maja 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 w okresie od 5-7 maja 2021r. 

świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 2 łóżek dla 

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

intensywnej terapii oraz polecającą w okresie od 8 maja 2021r. zaprzestać realizacji 

świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym łózek dla 

pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażeniem SRS-CoV-2 w tym łózek 

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

przekazana do SPZOZ. 

 

6. Pismo Wójta Gminy Trzcinica informujące, że kwota dofinansowania „Rozbudowy 

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

łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku” nie ulegnie zmianie tj. w 2022 r.- 

100 000 zł i w 2023 r.- 200 000 zł. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

7. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni informujące, że mimo akcji 

informacyjnej w mediach w DPS w Rzetni od stycznia są wolne dwa miejsca, które 

generują utratę dochodów w kwocie 9600 zł miesięcznie. Sytuacja taka stanowi 

zagrożenie dla wykonania planu dochodów jednostki. Z podobnymi problemami borykają 

się sąsiednie Domy Pomocy Społecznej. Zarząd przyjął informację do wiadomości. Do 

włodarzy gmin powiatu kępińskiego zostaną wystosowane pisma z prośbą o kierowanie do 

DPS w Rzetni kwalifikujących się do tego osób.  

 

8. Informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień 

miesiąca maja 2021r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba 

uczniów – 46 osób. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

9. Informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień 

miesiąca maja 2021r. Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie. Liczba uczniów – 

84 osoby. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 
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1. Uchwała Nr 238.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie 

udzielenie pełnomocnictwa pracownikom spółki Energia dla Miast Sp. z o. o. z siedzibą w 

Mikołowie, w zakresie opracowania i sporządzenia Raportu z realizacji „Programu ochrony 

środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024” za lata 

2019-2020 oraz „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2021-

2024 z perspektywą do 2028 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” (w 

przypadku jej wymagalności). 

 

2. Uchwała Nr 239.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 11 maja 2021 r. 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. 

 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów. 

 

Na tym posiedzenie zakończono 

 

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 


