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 PROTOKÓŁ Nr 187.VI.2023 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 10 STYCZNIA 2023 roku o godz. 9:00 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 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  

3. Beata Andrzejewska – Dyrektor SPZOZ 

4. Marika Możdżanowska – Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury i Inwestycji w SPZOZ 

5. Ewa Feja-Staszak – Z-ca Dyrektora ds. Medycznych SPZOZ 

 

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. 

• Zmiana zakresu wniosku dotyczącego placówek oświatowych złożonego do programu 

Polski Ład- zakres dotyczący zabytkowego budynku LO zostanie złożony do Programu 

Polski Ład  dotyczącego ochrony zabytków. 

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

 

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły 

niepublicznej - Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie na rok 2023 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły 

niepublicznej - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2023 

 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia planu finansowego dla 

wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w 

tym z Programu Polski Ład i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
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4. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przekazania kierownikom jednostek 

organizacyjnych Powiatu Kępińskiego uprawnień do zaciągania zobowiązań. 

 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia planu finansowego dla 

wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy. 

 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/297/2022 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 

2023 

 

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.  

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:. 

1. Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przekazujące odpowiedź Caritas Diecezji 

Kaliskiej z informacją o wykonaniu zaleceń pokontrolnych po kontroli przez PCPR działalności 

Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Zarząd zapoznał się z odpowiedzią. 

 

2. Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z informacją o zaleceniach z przeglądów i 

kontroli rocznej kotła gazowego oraz instalacji w siedzibie centrum. Kontrola i przegląd 

zalecają wymianę kotła gazowego (zalanie regulatora obiegów grzewczych spowodowało 

uszkodzenia w elektronice kotła), zmianę posadowienia zaworu bezpieczeństwa wody 

użytkowej i inne drobne prace instalacyjne. Zalecenia zostaną ujęte do wykonania w przetargu 

na realizację zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej stanowiących własność Powiatu Kępińskiego (budynek Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w 

Kępnie”  

 

3. Rozliczenie dotacji celowej przekazanej na współfinansowanie zakupu samochodu 

przeznaczonego na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie. 

Rozliczenie zostało skontrolowane przez wydziały merytoryczne – ZPPP i FN. Zarząd 

zaakceptował rozliczenie.  

 

4. Pismo Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 

sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu na 2023 rok środków w wysokości 2342,95 zł na 

zakończenie realizacji projektu pn.: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, 

powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 

wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych 

miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, którego realizacja została 

przedłużona do 31.03.2021r.. W roku 2022 nie została wykorzystana kwota w wysokości 

35 577,20 przeinaczona na dokończenie realizacji zadania. W związku z przedłużeniem 

projektu UMWW wnosi o zabezpieczenie w/w kwoty. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. 

Środki zostaną zabezpieczone w budżecie powiatu na najbliższej sesji Rady Powiatu 

Kępińskiego. 

 

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

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

badań RTG i mammografii ogółem w grudniu –1660, w tym badania komercyjne 178. 

Obowiązek monitorowania badań wykonywanych komercyjnie i składania comiesięcznego 

raportu wynika z zapisów umowy o dofinansowanie zadania pn. „Zakup cyfrowego aparatu 
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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. 

 

6. Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie w sprawie naliczenia 

opłaty za wykonanie czynności kontrolnych w związku z bieżącym nadzorem sanitarnym w 

budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Zarząd zapoznał się z decyzją. 

Opłata zostanie uregulowana ze środków budżetu placówki.  

 

7. Zawiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie o wszczęciu z 

urzędu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty należnej budżetowi 

państwa w związku z czynnościami wykonanymi przez PPIS w Kępnie podczas 

przeprowadzonej kontroli sanitarnej w dniu 18 października 2022r. w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie. Zarząd zapoznał się z dokumentem 

 

8. Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie z prośbą o przekazanie w trwały 

zarząd lokali użytkowych zakupionych przez Powiat Kępiński od Katolickiego Stowarzyszenia 

Trzeźwości „DOM”. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. Wniosek zostanie przekazany do 

wydziału merytorycznego celem sfinalizowania procedury przekazania w/w pomieszczeń w 

trwały zarząd PCPR.  

 

9. Pismo Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z prośbą o zwiększenie o 

15 000,00zł środków zabezpieczonych w planie finansowym na 2023r. w wysokości 

30 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie spółek wodnych w formie dotacji celowej z 

przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Zarząd w dniu 21 marca 

2022r. zaopiniował pozytywnie wniosek Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i 

Ochrony Środowiska w sprawie zwiększenia kwoty przedmiotowej dotacji w 2023r. do 

wysokości 45 000,00zł. Zarząd zgodnie z wcześniejsza opinią zwiększy środki na w/w zadanie 

przy podziale nadwyżki budżetowej.  

 

10.  Pismo Wydziału Edukacji i Sportu przekazujące do akceptacji wniosek o udzielenie z budżetu 

Powiatu Kępińskiego dotacji na 58 słuchaczy Policealnej Szkoły Medycznej EPSILON w 

Kępnie, którzy ukończyli szkołę i zdali egzamin zawodowy uzyskując dyplom zawodowy w 

2022r. Kwota dotacji na jednego ucznia zgodnie z subwencją oświatową wynosi 2 570,53zł. 

Kwota dotacji na 58 osób 149 090,74zł. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Wydział ES 

przekaże szkole Epsilon dotację. 

 

11.  Pismo Wydziału GGN z prośba o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Wójta Gminy Łęka 

Opatowska dotyczącego wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami oznaczonymi, 

jako działki nr 160 obręb Marianka Siemieńska, 313 –obręb Raków wchodzącymi w skład 

drogi powiatowej nr 5697P relacji Siemianice- Kuźnica Słupska w celu lokalizacji w nich 

projektowanej sieci wodociągowej. Zarząd zapoznał się ze sprawą. Z uwagi na to, iż 

właścicielem w/w działek jest Skarb Państwa, reprezentowany zgodnie z ustawą przez 

Starostę Kępińskiego, zgodę na dysponowanie wyrazi Starosta Kępiński.  

 

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

stycznia 2023r. Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie. Liczba uczniów –183 osób w 

systemie stacjonarnym, 24 osoby w systemie dziennym. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

 

13. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie przedstawiła 

prezentację dotyczącą wykonania kontraktu za rok 2022,  realizacji zadań inwestycyjnych w 

SPZOZ w 2022r. oraz planów na 2023r.  
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V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 397.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie 

ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej - Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon 

w Kępnie na rok 2023 

2. Uchwała Nr 398.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie 

ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej - Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Kępnie na rok 2023 

3. Uchwała Nr 399.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie 

ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19, w tym z Programu Polski Ład i Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, 

4. Uchwała Nr 400.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie 

przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kępińskiego uprawnień do 

zaciągania zobowiązań. 

5. Uchwała Nr 401.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie 

ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu 

Pomocy. 

6. Uchwała Nr 402.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023. 

 

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: Magdalena Osada 


