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PROTOKÓŁ Nr 139.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 14 GRUDNIA 2021 roku o godz. 8:00 

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- 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. 

 Podpisanie umowy na poręczenie kredytu dla SPZOZ w BGK. 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyboru ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy 

społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie 

Powiatu Kępińskiego, 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego 

projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego 

(autopoprawka zarządu) 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego 

projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2022 (autopoprawka zarządu) 

Skarbnik przedstawił i omówił autopoprawki do projektu budżetu na 2022 i projektu WPF. 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 
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Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

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

Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określania zasad zbywania, oddawania w 

dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXX/173/2021 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2021 roku dla Powiatu 

Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

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 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, 

kierowane do Dyrektora WOW NFZ otrzymane do wiadomości Starosty Kępińskiego z 

informacją o wstrzymaniu do odwołania przyjęć do Oddziału Chirurgicznego w związku z 

uzyskaniem dodatniego wyniku w kierunku SARS-CoV-2 u pacjentów. Pacjenci z 

potwierdzonym zakażeniem Sars-Cov-2 zostaną przekazani na oddział covidowy szpitala. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

2. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, 

kierowane do Dyrektora WOW NFZ otrzymane do wiadomości Starosty Kępińskiego z 

informacją o przywróceniu od dnia 13 grudnia 2021r. przyjęć na Oddział Chirurgiczny. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

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

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

Liczba badań RTG i mammografii ogółem w listopadzie– 1665, w tym badania komercyjne 

203.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. 

 

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

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

osób. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

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

grudnia 2021r. Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie. Liczba uczniów – 178 osób. 

Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 
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V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 281.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 grudnia 2021r. w 

sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia realizacji 

zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka 

interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego(uchwała podjęta jednogłośnie) 

2. Uchwała Nr 282.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 grudnia 2021r. w 

sprawie: przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.(uchwała podjęta jednogłośnie) 

3. Uchwała Nr 283.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 grudnia 2021r. w 

sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na 

rok 2022. (uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Nie wniesiono wolnych głosów i wniosków. 

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 


