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PROTOKÓŁ Nr 140.VI.2021 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 21 GRUDNIA 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 - 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. 

• Konwent starostów- omówienie tematów dotyczących funkcjonowania szpitali 

powiatowych, ich kondycji finansowej itd. 

• Wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadpodstawowych 

prowadzonych przez powiat kępiński.  

• Spłata pożyczki w wysokości 1 000 000,00zł przez SPZOZ 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2020r. 

Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. 

Z wnioskiem o przyznanie nagrody, stosownie do Uchwały Nr 292.IV.2014 Zarządu Powiatu 

Kępińskiego z dnia 4 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania 

nagrody rocznej osobie kierującej Powiatową Biblioteką Publiczną w Kępnie oraz wzoru 

wniosku o przyznanie nagrody rocznej, wystąpił Starosta Powiatu Kępińskiego. Przesłanki 

przyznania nagrody to efektywne i rzetelne wypełnianie zadań i celów statutowych biblioteki. 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem i wymaganymi załącznikami przyznał Dyrektorowi 

nagrodę roczną.  

 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 

 



Strona 2 z 3 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

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

Kępińskiego: 

1. 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, 

 

2. 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,  

 

3. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Powiat Kępiński w drodze nieodpłatnego przekazania na cele publiczne prawa własności 

nieruchomości wchodzącej w skład  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, 

administrowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w 

Poznaniu, 

 

4. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie Powiatowego programu rozwoju pieczy 

zastępczej w Powiecie Kępińskim na lata 2022 – 2024, 

 

5. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Kępińskim na lata 2022-

2026. 

 

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.  

Do wiadomości zarządu Biuro Rady przedstawiło projekty uchwał: 

1. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego na 2022 rok, 

2. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 

Kępińskiego 

3. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych 

komisji Rady Powiatu Kępińskiego na 2022 rok 

Zarząd zapoznał się z projektami uchwał.  

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

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

uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym dla realizacji inwestycji pn. 

„Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie 

istniejącego oddziału do 6-ciu 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 przeciwpożarowych”. Harmonogram został zmieniony 

w związku z koniecznością dokonania wymiany stropodachu nad częścią oddziału 

noworodkowego ze względu na zły stan techniczny. Koszt robót dodatkowych to kwota 330 

932,47zł. Zarząd po dyskusji zdecydował o konieczności uzupełnienia dostarczonych 

dokumentów m. in. o protokół konieczności i ekspertyzę projektanta. 
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2. Decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 grudnia 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 2 łóżek obserwacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia 

SARS-CoV-2 oraz realizację w okresie od 15 grudnia 2021r. świadczeń opieki zdrowotnej w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie 

w podmiocie leczniczym48 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym 

zakażeniem SARS-CoV-2 oraz polecającą w okresie od 16 grudnia 2021r. realizację 

świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 50 łózek dla pacjentów z 

podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażeniem SRS-CoV-2 w tym łózek 2 intensywnej terapii 

z kardiomonitorem i możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Zarząd 

przyjął informację do wiadomości. Decyzja została również przekazana do SPZOZ 

3. Pismo Wójta Gminy Baranów z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Baranów dla działek 713,714,715, 716 obręb Baranów celem 

uzgodnienia. Uzgodnienia należy dokonać w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma. 

Zarząd po analizie planu przez wydziały merytoryczne nie wnosi uwag do dokumentu.   

4. Uproszczone sprawozdanie Stowarzyszenia Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński z realizacji 

zadania publicznego w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie pn. "Za mundurem Kępno sznurem". Sprawozdanie 

zostało skontrolowane pod względem merytorycznym i rachunkowym przez wydział ZPPP 

oraz wydział FN. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował rozliczenie.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 284.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021r. w 

sprawie przyznania nagrody rocznej za 2020r. Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Kępnie. (uchwała podjęta jednogłośnie) 

2. Uchwała Nr 285.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021r. w 

sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kępnie (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 


