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PROTOKÓŁ Nr 141.VI.2021 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 30 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. 

• Program Inwestycji Strategicznych – II nabór, wstępna dyskusja nt. wniosków, które 

miałyby zostać złożone w drugim naborze. 

• Ogłoszenie przetargu na realizację przebudowy drogi w Mnichowicach- wniosek 

zakwalifikowany, co dofinansowania z pierwszego naboru w programie Polski Ład. 

• Przekazanie kompletnej dokumentacji budowy nowego oddziały leczniczo-

rehabilitacyjnego w Grębaninie, rozliczenie z projektantką.  

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne 

podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz 

ustalenia form  

i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

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

Kępińskiego: 

Nie wniesiono projektów uchwał rady pod obrady zarządu. 
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IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

1. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu z informacją dotyczącą pozyskania w 2021r. 

środków zewnętrznych na realizacje zadań inwestycyjnych, kroków podjętych przez 

stowarzyszenie działające przy SPZOZ w celu pozyskania środków z 1%, wysokości 

zobowiązań wobec ZUS oraz zobowiązań wymagalnych.  Zarząd zwróci się do Dyrektora 

SPZOZ z prośbą o uszczegółowienie informacji dotyczących w/w tematów i przedstawienia 

planów na rok 2022.  

2. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z prośba 

o udzielenie w 2022r. pożyczki w wysokości 1 000 000,00zł z budżetu Powiatu Kępińskiego z 

przeznaczeniem na bieżące uregulowanie zobowiązań wynikających ze wzrostu kosztów 

działalności szpitala m.in. ze wzrostem płacy minimalnej oraz z konieczności utworzenia 

oddziału covidowego. Zarząd skieruje pismo do przewodniczących Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej i Pomocy Rodzinie oraz Komisji Budżetu i Finansów celem zwołania wspólnego 

posiedzenia i zaopiniowania sprawy przed podjęciem decyzji o udzieleniu pożyczki.  

3. Decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 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 do 24 grudnia 2021r. świadczeń opieki zdrowotnej w 

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

w podmiocie leczniczym 50 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym 

zakażeniem SARS-CoV-2 w tym 2 łóżek intensywnej terapii oraz polecającą w okresie od 25 

grudnia 2021r. do odwołania realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w 

podmiocie leczniczym 52 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem 

zakażeniem SRS-CoV-2 w tym łózek 4 intensywnej terapii z kardiomonitorem i możliwością 

prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. Decyzja została również przekazana do SPZOZ. 

4. Decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniającą wcześniej wydane 

decyzje dla SPZOZ w Kępnie 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 do 24 grudnia 2021r. 

świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 52 łóżek dla pacjentów z 

podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w tym 4 łóżek intensywnej terapii 

Zarząd przyjął informację do wiadomości. Decyzja została również przekazana do SPZOZ. 

5. Zawiadomienia wydziału GGN (99 zawiadomień), kierowanych do właścicieli gruntów, o 

wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia wysokości 

odszkodowania należnego do wypłacenia przez Powiat Kępiński za nabycie nieruchomości 

przejętych przez powiat na cel realizacji inwestycji drogowej pn.: „ Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 5682P oraz nr 5681P relacji Bralin – Mnichowice- Nosale do granicy z Gmina 

Baranów. Zawiadomienia otrzymane do wiadomości zarządu. Zarząd przyjął informacje do 

wiadomości.  

6. Pismo osoby kierującej Sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Olszowie z 

prośbą o przekazanie na rzecz sztabu fantów i gadżetów, które będą przeznaczone na 

licytację lub loterię fantową podczas finału WOŚP, który odbędzie się 30 stycznia 2021r. 

Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. Wydział merytoryczny przekaże fanty i gadżety na 

finał WOŚP. 
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7. Pisma Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawiające rozliczenia 

dotacji celowych z budżetu Powiatu Kępińskiego udzielonych w 2021r.: 

• Spółce Wodnej Doliny Rzeki „Niesób”, 

• Gminnej Spółce Wodnej w Baranowie,  

• Gminnej Spółce Wodnej w Bralinie,  

• Gminnej Spółce Wodnej w Trzcinicy, 

• Gminne Spółce Wodnej w Rychtalu  

• Gminnej Spółce Wodnej w Perzowie 

Na podstawie umów dotacji ww. spółkom wodnym udzielono z budżetu Powiatu 

Kępińskiego dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania 

urządzeń melioracji wodnych, objętych działalnością statutową dotowanych. Zgodnie z 

zapisami umów spółki do dnia 20 grudnia 2021r. zobowiązane były do przedstawienia 

rozliczeń finansowych potwierdzających faktyczne wykonanie dofinansowywanego 

przedsięwzięcia. Rozliczenia zostały skontrolowane pod względem merytorycznym i 

finansowym przez wydziały FN i OŚ. We wszystkich spółkach dotacja została wykorzystana 

zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona zgodnie z umową. Zarząd zapoznał się z 

rozliczeniami skontrolowanymi przez wydziały merytoryczne i zaakceptował dokumenty. 

8. Pismo z SPZOZ otrzymane w wyniku dyskusji zarządu dotyczącej funkcjonowania 

kolektorów słonecznych w placówce i systemu ogrzewania ciepłej wody. Pismo 

szczegółowo informuje o stanie technicznym kolektorów i koszcie wykonania ekspertyzy 

technicznej oraz o szacowanych kosztach naprawy instalacji. Pismo informuje, że biorąc 

pod uwagę stopień zużycia instalacji solarnej oraz poszczególnych jej elementów w tym 

ubytek sprawności grzewczej naprawa kolektorów jest ekonomicznie nieuzasadniona. 

Zarząd zwróci się do Dyrektora SPZOZ z prośbą o uszczegółowienie informacji. 

9. Pismo z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie przekazujące protokół kontroli 

problemowej przeprowadzonej w dniach 26-29 listopada 2021r. w Domu Pomocy 

Społecznej w Rzetni. Kontrola dotyczyła oceny działań związanych z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov -2 w Domu Pomocy Społecznej.  W zakresie 

objętym kontrolą nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Zarząd zapoznał się z 

protokołem i przyjął jego treść do wiadomości.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 286.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2021r. w 

sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, 

placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe 

obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2022 (uchwała podjęta 

jednogłośnie) 

VI. Wnioski i wolne głosy 

• Dyskusja nt. prac dotyczących przecinania drzew, organizacji ruchu, stanu realizacji 

dokumentacji dotyczących budowy chodników.  

Na tym posiedzenie zakończono 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – Robert Kieruzal  /-/ 
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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 


