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 PROTOKÓŁ Nr 190.VI.2023 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 27 STYCZNIA 2023 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. 

• Konwent Powiatów Polskich – uczestniczyła Wicestarosta – tematyka konwentu: 

SPZOZ-y, DPS-y, sprawy drogowe, planowane do ogłoszenia nabory wniosków, pobyt 

obywateli Ukrainy na terenie powiatu i środki przeznaczone na ich utrzymanie- 

weryfikacja możliwości samodzielnego utrzymania się, 

• Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – sala sportowa LO Nr I im. mjra H. 

Sucharskiego w Kępnie, 

• Decyzja zarządu w sprawie złożenia wniosku do FRD- remonty na remont drogi 5716P 

w Trębaczowie- gmina Perzów, deklaracja włodarza gminy Perzów w sprawie 

dofinansowania realizacji zadania w wysokości 200tys. zł.  

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

 

1. 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: 
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Nie wniesiono projektów uchwał rady pod obrady zarządu.  

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:. 

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

pokrycie ze środków budżetu powiatu kosztów zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji 

projektowo- kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dotyczącej przebudowy i remontu 

Oddziału Dziecięcego mieszczącego się na piętrze trzecim budynku „D” wraz z niezbędnymi 

modernizacjami służącymi nowym potrzebom oddziału w Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie”. Szacowana wartość zadania to 55 350,00zł. Zarząd 

zaopiniował wniosek pozytywnie. Środki zostaną zabezpieczone na najbliższym posiedzeniu 

Rady Powiatu Kępińskiego.  

 

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

zabezpieczenie finansowe zapewniające pokrycie kosztów wkładu własnego do projektu pn. 

„Zakup wyposażenia dla Oddziału Leczniczo- Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie” w wysokości 207 569,21zł. Projekt dotyczy 

wniosku o dofinansowanie składanego do Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony 

zdrowia. Zarząd Powiatu Kępińskiego dokona odpowiednich zmian w budżecie, celem 

możliwości zabezpieczenia środków na wkład własny do w/w projektu. 

3. Pismo dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z informacja o przyjęciu na czas 

nieokreślony od dnia 16.01.2023r. nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości 

  

4. Sprawozdanie finansowe wraz z korektą Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej 

w Słupi p./Kępnem za IV kwartał 2022r. otrzymane do wiadomości zarządu. Sprawozdanie 

zostało skontrolowane i zatwierdzone przez PCPR. Zarząd zapoznał się z dokumentami i 

zaakceptował sprawozdanie 

 

5. Sprawozdanie z realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na 

lata 2021-2025” przesłane przez szkoły biorące udział w programie. Dokumenty przekazane 

do wiadomości zarządu przez Wydział Edukacji i Sportu. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

 

6. Rozliczenie dotacji przekazanej przez Powiat Kępiński w związku z realizacją zadania 

"Wyposażenie i zakup sprzętu dla zmodernizowanych oddziałów anestezjologii i intensywnej 

terapii, położnictwa i ginekologii wraz z traktem porodowym oraz neonatologii Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie".  Kwota przekazana przez Powiat Kępiński 

- 511 088,00 złotych, kwota wydatkowana przez SPZOZ - 506 049,00 złotych, zwrot - 5039,00 

złotych. Sprawozdanie zostało skontrolowane przez wydziały merytoryczne. Zarząd 

zaakceptował rozliczenie.  

 

7. Rozliczenie dotacji przekazanej przez Powiat Kępiński w związku z realizacją inwestycji 

"Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy 

budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku - etap I, część I". Wartość 

środków przekazanych przez Powiat Kępiński - 1 792 011,88 złotych, wartość środków 

wydatkowanych przez SPZOZ - 1 792 011,88 złotych. Sprawozdanie zostało skontrolowane 

przez wydziały merytoryczne. Zarząd zaakceptował rozliczenie. 

 

8.  Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Powiatu Kępińskiego przez niepubliczną 

Policealną Szkołę Medyczną Epsilon w Kępnie w 2022r. Kwota dotacji otrzymana 

1 398 113,07 zł, kwota wykorzystana 1 396 529,02zł. Kwota zwrócona na konto Powiatu 

Kępińskiego 1 584,05zł. Sprawozdanie zostało skontrolowane przez wydziały merytoryczne. 



Strona 3 z 3 

Zarząd zaakceptował rozliczenie. 

 

9. Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie z prośbą o wyrażenie zgody na 

finansowanie ze środków własnych bieżących wydatków dotyczących realizacji projektu 

„Integracja Cudzoziemców w Powiecie Kępińskim” wybranego w konkursie ofert pn.: Razem 

Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizującego dla Cudzoziemców na lata 

2022-2023” ogłoszonego w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla 

Cudzoziemców na lata 2022-2025 w związku z zachowaniem ciągłości projektu i 

oczekiwaniem na weryfikację raportu z wykonania zadania w 2022r. i przelew środków na 

2023r. Po otrzymaniu środków z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej środki z budżetu 

powiatu zostaną zrefundowane. Zarząd wyraził zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez 

PCPR. 

 

10. Rozliczenie przekazanej kwoty dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Doruchowie będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego za okres od 

01.01.2022r. – 31.01.2022r.. Sprawozdanie zostało skontrolowane i zaakceptowane przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zatwierdził 

sprawozdanie. 

11. Rozliczenia porozumień za 2022r. w sprawie współdziałania gmin w realizacji zadania 

organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze 

użyteczności publicznej. Zarząd zaakceptował dokumenty. Dokumenty zostaną przekazane do 

gmin.  

12.  Pismo Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół w Mroczeniu z prośbą o dofinansowanie w kwocie 

1000,00zł VII Powiatowego Konkursu Profilaktyki Uzależnień pn.: „Stawiam na realizację 

marzeń bez energetycznych wrażeń STOP DOPALACZOM I ENERGETYKOM” 

organizowanego przez Szkołę Podstawową w Mroczeniu we współpracy z Policją Powiatową 

w Kępnie, Starostwem Powiatowym w Kępnie, GKRPA w Baranowie oraz Powiatową Stacją 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Kępnie. Środki przeznaczone będą na zakup nagród oraz 

wyróżnień. Konkurs rozpoczyna się w styczniu 2023r. Zarząd zaopiniował wniosek 

pozytywnie.  

13.  Wniosek Sołtysa Wsi Łęka Opatowska w sprawie prośby o zakup pucharów na Mistrzostwa 

Powiatu Kępińskiego w tenisie stołowym. Zawody odbędą się w dniu 6 marca 2022r. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie. 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 404.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2023 r. w 

sprawie zmiany uchwały Nr LIV/297/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 

2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023 

 

2. 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 


