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 PROTOKÓŁ Nr 167.VI.2022 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 19 LIPCA 2022 roku o godz. 8:30 

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. 

• Dofinansowanie z programu Polski Ład w ramach trzeciej edycji PGR 

• Informacja dotycząca wmurowania kamienia węgielnego – inwestycja Grębanin 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/226/2021 

Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

powiatu na rok 2022, 

 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno, 

 

3. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli.  

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

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

Kępińskiego: 

1. Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:. 
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1. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie Nadzór Wodny w Kępnie na obszarze powiatu kępińskiego za rok 2021. Zarząd 

zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zgodnie z dyspozycją art. 250 ust. 10 ustawy z 

20 lipca 2017 r. Prawo wodne zostanie przekazany Przewodniczącej Rady Powiatu 

Kępińskiego celem przedłożenia na najbliższej sesji.  

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

informacją o ilości wykonanych badań RTG i mammografii w miesiącu czerwcu 2022 r. 

Liczba badań RTG i mammografii ogółem w czerwcu–558, w tym badania komercyjne 34. 

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. 

 

3. Informacja Wydziału Edukacji i Sportu o wynikach egzaminu maturalnego w szkołach dla 

młodzieży prowadzonych przez Powiat Kępiński w sesji wiosennej 2022 r. Zarząd 

zapoznał się z wynikami matur. 

 

4. Pismo Stowarzyszenia Jednostka Strzelecka 2016 Kępno w sprawie przywrócenia 

działalności strzelnicy sportowej znajdującej się na działce 1260/3 na terenie ZSS w Słupi 

pod Kępnem. Zarząd skieruje sprawę do wydziałów merytorycznych oraz dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem celem rozeznania tematu.  

 

5. Wystąpienie pokontrolne oraz zalecenia pokontrolne z przeprowadzonej przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Słupi 

pod Kępnem. Zarząd zapoznał się z treścią dokumentu zwróci się do PCPR z prośbą o 

przekazanie do wiadomości informacji o wykonaniu przez Warsztaty Terapii Zajęciowej 

zaleceń pokontrolnych. 

 

6. Pismo mieszkańców Joanki w sprawie wykupu działki 935/8 oraz pozostawienia z niej 

zjazdu wykonanego z łupka granitowego na drogę powiatową. Wydział merytoryczny wraz 

z Powiatowym Zarządem Dróg prowadzi postepowanie w sprawie.  

 

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

miesiąca czerwca 2022r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba 

uczniów – 46 osób. Zarząd przyjął informacje do wiadomości. 

 

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

miesiąca czerwca 2022r. Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie. Liczba uczniów 

– 165 osób w systemie stacjonarnym, 10 osób w systemie dziennym. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. 

 

9. Wniosek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie o zakup nowego aparatu 

USG dla Poradni Ortopedycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Kępnie. Wnioskowana kwota 81 000,00zł. Zarząd zaopiniował wniosek negatywnie. Z 

uwagi na prowadzone już w placówce liczne kosztowne inwestycje, remonty i przebudowy 

obiektów szpitalnych w chwili obecnej nie jest możliwe pozytywne zaopiniowanie wniosku i 

wyasygnowanie dodatkowych środków na zakup w/w aparatu USG. Rozpoczęte zadania 

inwestycyjne generują bardzo duże zaangażowanie środków finansowych ze strony 

Powiatu Kępińskiego. Dodatkowo należy mieć na uwadze bardzo niestabilną sytuację na 
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rynku usług budowlanych, która może wpływać na konieczność zwiększenia 

zaangażowania środków finansowych w realizację zadań ze strony powiatu.   

 

10. Starosta poinformował członków zarządu o piśmie Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kępnie z prośbą o wypłatę w ramach dotacji udzielonej przez Powiat 

Kępiński, środków na wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robót dodatkowych 

dotyczących wymiany stropu przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa oddziału 

anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 

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”. Po analizie sprawy przez wydział ZPPP i wydział FN w konsultacji z Biurem 

Prawnym nie jest możliwie uruchomienie środków na zapłatę za roboty dodatkowe przed 

zawarciem aneksu w ramach w/w umowy dotacyjnej. 

 

11. Starosta zwrócił również uwagę na ustnie przekazywane przez dyrektora SPZOZ 

informacje dotyczące kolejnych robót dodatkowych na inwestycji pn. „Przebudowa 

oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego 

oddziału do 6 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”. Szacunkowa kwota ok 700 000,00zł. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 345.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022.  

 

2. Uchwała Nr 346.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie ul. 

Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno. 

 

3. Uchwała Nr 347.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

 

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 


