
Strona 1 z 3 

PROTOKÓŁ Nr 134.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz. 12:00  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Witold Jankowski – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu  

2. Grażyna Jany – Członek Zarządu  

3. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu 

4. Michał Błażejewski – Członek Zarządu 

5. Zenon Kasprzak – 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.  

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

 Nie wniesiono uchwał zarządu pod obrady. 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018, 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/228/2017 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2018 - 2028. 
 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Zostaną one przekazana na ręce Przewodniczącego 

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Sprawozdanie zostało skontrolowane pod względem merytorycznym przez PCPR i wydział 

ZPPP, pod względem prawidłowości rozliczenia finansowego przez wydział FN. Zarząd zapoznał 

się z dokumentami i zatwierdził sprawozdanie. 

 

 Pismo Kępińskiego Klubu Sportowego „POLONIA” z prośbą o bezpłatne udostepnienie hali 

sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i hali sportowej przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w dniach 11-13 maja 2018r. w związku z organizacją 42 

Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. Do 

korzystającego z sal sportowych będzie należało pokrycie kosztów osobowych związanych ze 

sprzątaniem i opieką obiektu. 
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 Wniosek fundacji „O mały włos” z prośbą o zmianę umowy zawartej w ramach realizacji zadania 

publicznego pn. „Żeby nie było ci łyso- kampania edukacyjna promująca pielęgnację włosów i 

skóry głowy, jako profilaktyka przeciwdziałająca łysieniu plackowatemu”. Zarząd zaopiniował 

wniosek pozytywnie. Wydział ZPPP przygotuje stosowne aneksy do umów.  

 Pismo Koła Gospodyń Wiejskich w Osinach z prośbą o wykonanie dokumentacji projektowo-

technicznej, a w kolejnym etapie wykonanie nawierzchni wraz z chodnikiem lub ścieżką 

rowerową w miejscowości Osiny. Zarząd z uwagi na brak środków w budżecie w 2018r. jak i 

realizację innych zadań drogowych na terenie gminy Kępno zaopiniował prośbę negatywnie. 

Zarząd zdaje sobie sprawę ze stanu technicznego nawierzchni drogi i poboczy w miejscowości 

Osiny i uważa, że opracowanie dokumentacji projektowej a następnie wykonanie przebudowy 

drogi bezapelacyjnie jest niezbędne i konieczne do wykonania przede wszystkim w celu poprawy 

bezpieczeństwa użytkowników. Na terenie Miasta i Gminy Kępno zostały zrealizowane inwestycje 

drogowe m.in. na ulicy Wieluńskiej, na drodze relacji Donaborów- Świba, obecnie trwają prace 

na drodze Mikorzyn –Krążkowy, a w trakcie rozstrzygnięcia jest przetarg na wykonanie remontu 

ulicy Broniewskiego. W roku 2018 uzupełniona o remont nawierzchni, została również 

dokumentacja projektowa na drogę Myjomice- Ostrówiec –Kierzno, celem aplikowania o środki 

zewnętrzne na przebudowę ciągu. Ponadto w fazie rozpatrywania znajduje się wniosek o 

dofinansowanie przebudowy ul. Dworcowej w Kępnie. Jak z powyższego wynika na terenie 

Miasta i Gminy Kępno w trybie ciągłym są prowadzone inwestycje drogowe i angażowane środki 

finansowe na ich realizację. Zarząd Powiatu Kępińskiego pochyli się nad sprawą opracowania 

dokumentacji projektowej powyższej drogi przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2019. 

Obecnie zarząd zleci Powiatowemu Zarządowi Dróg szczegółowe oględziny drogi i wykonanie 

remontu doraźnego. 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie z prośbą o zwiększenie 

środków finansowych w planie PCPR w kwocie 7 380,00zł na opracowanie ekspertyzy 

technicznej w zakresie występujących w budynku niezgodności z przepisami techniczno-

budowlanymi i przeciwpożarowymi. Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie, PCPR powinien 

wykonać ekspertyzę w ramach środków własnych.  

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w 

odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami pisma 

Ratowników Medycznych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z 13 marca 2018r. dotyczącego pomniejszenia dodatku 

przyznanego przez Ministerstwo Zdrowia dla ratowników medycznych. Dyrektor w piśmie 

informuje, że okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w SPZOZ w Kępnie zostały 

wypłacone dodatki w wysokości 400 złotych brutto w koszcie zakładu w przeliczeniu etat lub 

równoważnik etatu dla ratowników medycznych będących członkami zespołów ratownictwa 

medycznego. Podstawą do wypłacenia tych świadczeń był aneks do umowy nr 

150003557/16/1/0021/0/11/12 o udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Ratownictwo 

Medyczne z dnia 3 sierpnia 2017 r. zawartej pomiędzy NFZ a SPZOZ w Kępnie. W 2018 r. 

dodatki dla ratowników medycznych zatrudnionych w zespołach ratownictwa medycznego są 

wypłacane w kwocie 800 złotych brutto w koszcie zakładu w przeliczeniu na etat lub równoważnik 

etatu od stycznia 2018 r. do czerwca 2018 r. na podstawie aneksu APU-1/2018 do umowy nr 

150003557/16/1/0021/0/11/12 o udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Ratownictwo 

Medyczne z dnia 10 stycznia 2018 r. Zawarcie ww. aneksów poprzedzone było określeniem przez 

SPZOZ w Kępnie liczby etatów ratowników medycznych zatrudnionych w zespołach 

wyjazdowych. Aneksy te gwarantują środki finansowe wyłącznie dla wykazanych i 

sprawozdawanych etatów ratowników medycznych zatrudnionych w zespołach ratownictwa 

medycznego. Zasady wypłaty ww. dodatków określają Zarządzenie Wewnętrzne nr 22A/2017 z 

dnia 9 października 2017 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Kępnie w sprawie dodatku do wynagrodzenia przysługującego ratownikom medycznym 

zatrudnionym w zespołach ratownictwa medycznego w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 

2017 r. oraz Zarządzenie Wewnętrzne nr 46/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w sprawie dodatku do 

wynagrodzenia przysługującego ratownikom medycznym zatrudnionym w zespołach ratownictwa 

medycznego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. W związku z Aneksem nr 

Z_64/2017/DSM_ZW do umowy nr 150003557/03/1/0002/0/13/15 o udzielanie świadczeń opieki 
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zdrowotnej – Leczenia Szpitalne w zakresie Świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z 

dnia 12 września 2017 r. przekazano dodatkowe środki na wzrost kosztów działalności 

związanych ze wzrostem kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz kosztów wzrostu wynagrodzeń 

ratowników medycznych w wysokości 8 464,00 zł. W aneksie nie określono liczby etatów 

ratowników medycznych, ani kwoty przeznaczonej wyłącznie na sfinansowanie dodatku dla 

ratowników medycznych zatrudnionych w szpitalnym oddziale ratunkowym, tak jak miało to 

miejsce w aneksach dotyczących dodatku dla ratowników zatrudnionych w zespołach 

ratownictwa medycznego. Ww. aneks obowiązywał do końca 2017 r. Z środków tych 

sfinansowano dodatek do wynagrodzeń dla ratowników medycznych zatrudnionych w Szpitalnym 

Oddziale Ratunkowym za okres lipiec-grudzień 2017 r. W umowie na rok 2018 nie wykazano 

pozycji etatów ratowników medycznych i kwoty przeznaczonej na wypłatę dodatku dla 

ratowników medycznych zatrudnionych w szpitalnym oddziale ratunkowym widnieje natomiast 

pozycja „Koszty świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU- PSZ” 

gwarantujące dodatkowe środki finansowe na wypłatę dodatku dla pielęgniarek i położnych. 

SPZOZ w Kępnie, z uwagi na trudną sytuację finansową, nie posiada obecnie środków 

finansowych, które mógłby przeznaczyć na dodatkowy wzrost wynagrodzeń wszystkich 

ratowników medycznych. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 

r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących 

zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 2017, poz.1473) w SPZOZ w 

Kępnie zrealizowano w 2017 r. pierwszy etap podwyżek wynagrodzeń zasadniczych wszystkich 

pracowników, w tym także ratowników medycznych. Kolejny etap podwyżek zostanie 

zrealizowany w lipcu bieżącego roku i będzie kontynuowany zgodnie z ustawą do 2021 r. 

Podkreślić należy, że ustawa nakładając obowiązek zrealizowania wzrostu wynagrodzeń 

zasadniczych, nie wskazała źródła finansowania i przyczyniła się do znacznego pogorszenia 

sytuacji finansowej SPZOZ w Kępnie.W przypadku otrzymania w drodze dalszych porozumień 

środków finansowych celowanych na dodatki dla wszystkich ratowników medycznych 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie zobowiązuje się do niezwłocznej wypłaty wyżej wymieniowych składników 

wynagrodzenia dla ratowników medycznych Szpitala w Kępnie. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Nie podjęto uchwał 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Na posiedzeniu nie wniesiono wniosków i wolnych głosów.  

Na tym posiedzenie zakończono 

Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – Witold Jankowski   /-/ 

 

2. Członek Zarządu Powiatu – Grażyna Jany     /-/ 

 

3. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska   /-/ 

 

4. Członek Zarządu Powiatu – Michał Błażejewski    /-/ 

 

5. Członek Zarządu Powiatu – Zenon Kasprzak    /-/ 

Protokołowała: M. Osada 


