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  PROTOKÓŁ Nr 4.VI.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 11 grudnia 2018 roku o godz. 14:00  

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 

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu 

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu 

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu  

3. Jakub Krawczyk – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

 

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: 

 Wizyta w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Powiatowej Bibliotece 

Publicznej, Powiatowym centrum Pomocy Rodzinie 

 Wizyta w oddziale leczniczo- rehabilitacyjnym w Grębaninie 

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

 Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu 

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 przekazane na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu 

celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 

Biuro Rady przedłożyło do zarządu informacyjnie projekty uchwał: 

 Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady Powiatu Kępińskiego. 
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IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Skarbnik omówił autopoprawki do budżetu powiatu na 2019r. Zmiany dotyczą po stronie 

dochodów zmniejszenia o kwotę 1.150.000 zł, w związku z zadaniem inwestycyjnym p.n. 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn”, zwiększenia dochodów o 

kwotę 191.000 zł, w związku z podniesieniem opłaty za pobyt mieszkańców. Po stronie 

wydatków: zmniejszenie o kwotę 50.000 zł - zakup węgla w ZSS, Budowa boiska przy LO Nr I 

w Kępnie zmniejszenie o kwotę 150.000 zł, w związku z realizacją zadania w 2018 roku, 

zwiększenie o 191.000 zł w celu pokrycia wydatków na catering żywieniowy oraz w celu 

zabezpieczenia środków dla obsługi pielęgniarskiej oraz na wypłaty odpraw i jubileuszy, 

zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego 

przy ul. Sienkiewicza 26 w Kępnie o kwotę 200.000 zł. Rozchody: zmniejszenie o kwotę 

1.150.000 zł, w związku z planowaną spłatą w 2018 roku, zadania Przebudowa drogi powiatowej 

nr 5599P Krążkowy – Mikorzyn – rozliczenie w 2018 r. 

 

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej omówił bieżąca sytuację 

jednostki: 

 

 Rozstrzygniecie przetargu na zakup 16 rzędowego tomografu komputerowego. W 

odpowiedzi na przetarg wpłynęły dwie oferty przewyższające zaplanowane środki w 

budżecie SPZOZ. Kwota zabezpieczona 1,8mln, oferta o najkorzystniejszym bilansie 

kryteriów opiewa na kwotę ok. 1,9mln. SPZOZ uzupełni brakujące środki i zostanie 

podpisana umowa na realizację zamówienia. 

 Centralna steryzlizatornia- SPZOZ w najbliższym czasie podpisze umowę kredytową w 

BGK na sfinansowanie wyposażenia pomieszczeń centralnej sterylizatorni. Obecnie 

przygotowywana jest SIWZ do postępowania przetargowego. 

 Akredytacja- certyfikat akredytacyjny wygasł, SPZOZ będzie starał się o jego wznowienie; 

w lutym 2019 odbędzie się wizyta akredytacyjna. 

 Propozycje rozwoju szpitala- inwestycje, remonty i bieżące problemy 

 Problemy kadrowe i płacowe dotyczące przede wszystkim lekarskiego personelu 

medycznego. 

 

Zarząd dyskutował o możliwościach pozyskania środków na rozwój i rozbudowę SPZOZ oraz  

o zadaniach inwestycyjnych, które powinny zostać zrealizowane, jako priorytetowe. Zostanie również 

zwołana Rada Społeczna SPZOZ celem omówienia i dyskusji nt. kierunków rozwoju placówki. 

 

 Pismo kierownika POIK ks. M. Wysoty z informacją o przeniesieniu i związaną z tym 

zmianą osoby odpowiedzialnej za bieżące sprawy POiK. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

 

 Pismo Dyrektora Powiatowego zarządu Dróg z rozliczeniem porozumienia o partnerstwie 

zawartego przez powiat z Gminą Perzów w celu wspólnej realizacji zadań na drogach 

powiatowych – nakładki na drogach powiatowych w Perzowie, Miechowie, Trębaczowie 

oraz kontynuacji budowy chodnika w Kozie Wielkiej. Zarząd zapoznał się i zaakceptował 

rozliczenie. Dokumenty zostaną przekazane gminie. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Na posiedzeniu nie podjęto uchwał zarządu. 

  

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Nie wniesiono wolnych głosów i wniosków 

Na tym posiedzenie zakończono 
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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   /-/ 

Protokołował: M. Osada 


