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PROTOKÓŁ Nr 138.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 7 GRUDNIA 2021 roku o godz. 9:00 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

 

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 

3. Beata Andrzejewska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej 

4. Marian Olejniczak - Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Eksploatacyjnych 

5. Marika Możdżanowska- Specjalista ds. inwestycji, programów oraz projektów 

zdrowotnych 

 

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. 

 Program naprawczy – dyrektor SPZOZ poinformowała o trwających konsultacjach 

ostatecznej wersji programu.  

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 

publicznych w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy 

społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie 

Powiatu Kępińskiego. 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 
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III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Rady Powiatu 

Kępińskiego: 

 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, 

 

W związku z koniecznością niezwłocznego wprowadzenia do budżetu powiatu środków 

pozyskanych przez ZSS  

w Słupi pod Kępnem na realizację programu „ Laboratoria przyszłości” i terminem 

wydatkowania min 60% środków do końca bieżącego roku Zarząd zwróci się do 

Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego z prośbą o zwołanie nadzwyczajnej sesji RPK.  

 

 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. 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu  zbiorowego w powiatowych 

przewozach pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Kępiński, 

Zarząd zapoznał się z i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. Dokumenty zostaną 

przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem skierowania do stosownych 

komisji rady oraz przedstawienia na najbliższej sesji.  

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

1. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod Kępnem otrzymane w odpowiedzi 

na pismo zarządu w sprawie zaopiniowania pisma Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości 

Wodziczna z wnioskiem o poprawę nawierzchni. Zarząd wystosuje pismo do Wójta Gminy 

Trzcinica z zapytaniem o udzielenie informacji nt. planowanych zadań inwestycyjnych 

dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na w/w odcinkach dróg wraz z określeniem 

przybliżonych terminów ich realizacji. Rozważenie przez Zarząd Powiatu Kępińskiego 

wykonania wnioskowanych przez mieszkańców prac możliwe będzie dopiero po wykonaniu 

w ciągach drogowych kanalizacji sanitarnej.  

2. Pisma 3 gabinetów stomatologicznych otrzymane w odpowiedzi na zapytanie zarządu w 

sprawie możliwości objęcia opieką stomatologiczną w ramach umowy z Narodowym 

Funduszem Zdrowia, uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Kępiński. Gabinety informują o braku możliwości objęcia opieką stomatologiczną dzieci ze 

szkół ponadpodstawowych oraz dzieci z ZSS w Słupi pod Kępnem. Zarząd przyjął informację 

do wiadomości. Po otrzymaniu odpowiedzi od pozostałych gabinetów zarząd podejmie 

dalsze kroki w sprawie.  

3. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społeczne w Rzetni z informacją, że w związku ze 

stwierdzeniem zachorowania na COVID-19 niezaszczepionej mieszkanki Domu, która jest 

hospitalizowana, zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Kępnie w okresie od 22 listopada do 1 grudnia br. wprowadzono zakaz odwiedzin 

mieszkańców. Niezaszczepieni pracownicy i mieszkańcy zostali poddani kwarantannie. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

4. Rozliczenie porozumienia z dnia 26.05.2021r. dotyczącego przekazania środków 

finansowych na współfinansowanie zakupu 2 samochodów osobowych segment C w wersji 

nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Rozliczenie zostało sprawdzone 



Strona 3 z 3 

przez wydziały merytoryczne pod względem prawidłowości realizacji zadania i wydatkowania 

środków. Zarząd zapoznał się z rozliczeniem i zaakceptował sprawozdanie. 

5. Pismo Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami z prośbą o zajecie stanowiska w sprawie wniosku pełnomocnika spółki 

EnvilRail z siedzibą we Wrocławiu o wyrażenie zgody na dysponowanie terenem na cele 

budowlane działki nr 616/13 położonej w Kępnie (ul. Dworcowa) stanowiącej własność 

Powiatu Kępińskiego na rzecz inwestora tj. PKP PLK CRI Region Zachodni, Al. 

Niepodległości Poznań. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.  

 

6. Pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dotyczące projektu budżetu 

powiatu na 2022r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2037 oraz 

możliwości sfinansowania deficytu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania 

przez Powiat Kępiński deficytu budżetu roku 2022. 

7. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej omówiła bieżącą sytuację 

finansową jednostki, stan realizacji inwestycji, bieżące sprawy i problemy, plany i 

zamierzenia na rok przyszły.   

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 280.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 grudnia 2021r. w 

sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w 

otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w sprawie wsparcia realizacji 

zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka 

interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego. 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Wniosek członka Zarządu Powiatu Kępińskiego Marka Potarzyckiego o zmianę 

funkcjonowania oświetlenia w ciągu dawnej drogi krajowej nr 11 przebiegającej od 

początku obwodnicy Kępna do włączenia łącznika drogi S11 od węzła Baranów do starej 

drogi krajowej nr. 1. Obecne ustawienia świateł powodują długi czas oczekiwania na 

przejazd oraz powstawanie korków na ciągu w/w drogi. 

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 


