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PROTOKÓŁ Nr 131.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 13 PAŹDZIERNIKA 2021 roku o godz. 10:00 

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  

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu  

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu   

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. 

 Zjazd Wójtów, Burmistrzów i Starostów- omówienie poruszanych tematów. 

 Poznań – spotkanie w sprawie dalszych losów szpitali powiatowych. 

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

1. 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 projekty uchwał. 

 

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

Nie wniesiono projektów uchwał pod obrady zarządu. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

1. Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z prośbą o wyrażenie zgody na 

dokonanie od 1.10.2021r. podwyżek wynagrodzenia zasadniczego każdemu z 

pracowników PCPR oraz PZOON o 400,00zł. Podwyżka podyktowania jest podniesieniem 

wynagrodzenia minimalnego. Środki na podwyżkę wynagrodzeń pochodzić będą z budżetu 
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PCPR i PZOON z oszczędności wygospodarowanych w ciągu roku. Zarząd po analizie 

skutków finansowych, jakie będą się wiązały z proponowanymi podwyżkami wyraził zgodę 

na dokonanie od 1 października br. podwyżek w wysokości 200,00zł brutto dla każdego 

pracownika z uwzględnieniem części etatu, na jakiej dany pracownik jest zatrudniony. 

2. Pismo Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie uzupełniające pismo z prośba o 

wyrażenie zgody na dokonanie od 1 października 2021r. podwyżek wynagrodzenia 

zasadniczego każdemu pracownikowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie średnio o 

400,00zł brutto. Dyrektor w piśmie przedstawia skutki finansowe podwyżek w ujęciu 

miesięcznym. Zarząd po analizie skutków finansowych, jakie będą się wiązały z 

proponowanymi podwyżkami wyraził zgodę na dokonanie od 1 października br. podwyżek w 

wysokości 200,00zł brutto dla każdego pracownika z uwzględnieniem części etatu, na jakiej 

dany pracownik jest zatrudniony. 

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

września 2021r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 66 

osób. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

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

września 2021r. Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie. Liczba uczniów – 176 

osób. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

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

informacją o ilości wykonanych badań RTG i mammografii w miesiącu wrześniu 2021 r. 

Liczba badań RTG i mammografii ogółem we wrześniu– 1906, w tym badania komercyjne  

231.Obowiązek monitorowania badań wykonywanych komercyjnie i składania 

comiesięcznego raportu wynika z zapisów umowy o dofinansowanie zadania pn. „Zakup 

cyfrowego aparatu RTG kolumnowego z dwoma detektorami, cyfrowego aparatu RTG z 

zawieszeniem sufitowym z trzema detektorami, cyfrowego mammografu oraz wykonaniem 

prac remontowo-budowlanych w zakresie ucyfrowienia Pracowni Radiologicznej Szpitala w 

Kępnie”. Zarząd zapoznał się z informacją. Pismo zostanie przekazane do wydziału 

merytorycznego. 

 

6. Pismo Polskiej Spółki Gazownictwa w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie 

sfinansowania przebudowy sieci gazowej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego 

dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na Osinach. Spółka informuje, że odstępuje od 

działań przebudowy sieci gazowej z uwagi na brak możliwości partycypacji w kosztach oraz 

że Gazownia Kępno podejmie się przeprowadzenia własnymi siłami działań 

zabezpieczających sieć gazową w miejscach kolizji z wpustami ulicznymi, przy współpracy z 

Wykonawcą robót drogowych. Ze strony powiatu koniecznym będzie zdjęcie kosztów 

przebudowy sieci gazowej z kontraktu z Wykonawca robót drogowych. Pismo zostało 

przekazane do Wydziału Architektury i Budownictwa oraz do Powiatowego Zarządu Dróg w 

Słupi pod Kępnem celem dopełnienia procedur wprowadzenia zmian przy realizacji zadania.  

 

7. Zarząd, po wcześniejszej analizie formalnej przez Naczelnika Wydziału i Wicestarostę 

Kępińskiego, rozpatrzył wnioski o przyznanie świadczeń zdrowotnych nauczycielom, 

nauczycielom emerytom, rencistom oraz osobom pobierającym świadczenia kompensacyjne 

ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kępiński. W terminie do 30 września do 

Zarządu wpłynęło 9 wniosków. W oparciu o uchwałę Nr XXXII/181/2021 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom korzystającym z opieki 

zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego z 2021 

r. poz. 4321) po omówieniu przez Wicestarostę Kępińskiego złożonych dokumentów 

dotyczących wysokości poniesionych kosztów leczenia, ich zasadności oraz oświadczeń o 

wysokości dochodów, zarząd postanowił przyznać jednorazowe świadczenia pieniężne 6- ciu 
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osobom w wysokości od 200,00 – 1000,00zł. Świadczenia zostaną przekazane przez 

poszczególne szkoły na wskazane we wnioskach numery kont bankowych. Środki na 

powyższy cel są zabezpieczone w planach finansowych poszczególnych podmiotów 

oświatowych. Ze względu na nie spełnienie warunku zapisanego w § 4 ust. 3 pkt. 2 

cytowanej powyżej uchwały tj. nie załączenia imiennych dokumentów potwierdzających 

poniesienie kosztów leczenia, nie przyznano świadczeń 3 wnioskującym osobom.  

 

8. Podziękowanie mieszkańca ul. Broniewskiego w Kępnie za zainteresowanie sprawą 

przystanku autobusowego przy w/w ulicy, rzeczowe podejście i próbę rozwiązania problemu. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

9. Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z pytaniem dotyczącym 

ponownego uruchomienia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W roku 2019 i 

2020 do konkursu ofert nie przystąpiła żadna organizacja i placówka nie została 

uruchomiona na terenie powiatu. Cześć zadań z obszaru interwencji kryzysowej realizowana 

jest obecnie przez PCPR. Dyrektor pyta czy ma zostać przygotowana dokumentacja 

konkursowa na uruchomienie placówki, czy zadanie będzie realizowane jak w bieżącym roku 

przez PCPR po zabezpieczeniu środków w budżecie placówki. Zarząd zdecydował o 

ogłoszeniu konkursu ofert na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej na terenie 

Powiatu Kępińskiego w 2022r., Jeżeli do konkursu nie przystąpi żadna organizacja i 

pozostanie on nierozstrzygnięty zadanie proszę realizować jak w roku bieżącym. 

 

10. Zarząd dokonał analizy realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 i 

zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. 

poz.1082) skierował informację do Przewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego celem 

przedstawienia na najbliższej sesji.  

 

11. Pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie z prośbą o wyrażenie zgody na 

dokonanie podwyżek dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie od miesiąca 

października 2021r. w wysokości 200,00zł brutto na pracownika. Zarząd zaopiniował wniosek 

pozytywnie.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 270.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 października 2021 r. 

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. 

 

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 


