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   PROTOKÓŁ Nr 11.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 31 stycznia 2019 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. Marian Olejniczak – SPZOZ Kępno 

4. Beata Andrzejewska – SPZOZ Kępno 

 

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: 

 Sprawozdanie z audytu realizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W opinii audytora 

wewnętrznego w jednostce funkcjonuje skuteczna i adekwatna kontrola zarządcza w obszarze 

realizacji powyższego rozporządzenia,  

 Audyt w SPZOZ w Kępnie- zapytania ofertowe, rozmowy z firmami audytowymi,  

 Informacja o wykonaniu kontraktu w SPZOZ na poziomie 98,6% -gwarancja pełnej wysokości 

ryczałtu na pierwsze półrocze 2019r.,  

 Propozycja udzielenia przez powiat pożyczki dla SPZOZ w związku z trudną sytuacją finansową 

placówki. 

 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w 

uchwale Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 6.VI.2018 z dnia 06.12.2018 r. 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe 

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 

dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 
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Konsekwencją podjęcia uchwały będzie propozycja zwolnienia dyrektora SPZOZ z obowiązku 

świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia. Propozycja 

zostanie przedstawiona dyrektorowi na spotkaniu w dniu 1 lutego 2019r.  

 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 
 

W związku z zaistniałą w SPZOZ sytuacją Zarząd zwrócił się do dyrektora SPZOZ z prośbą o 

przygotowanie nowego projektu uchwały, który będzie uwzględniał w strukturze stanowisko dyrektora ds. 

medycznych. Po przedłożeniu nowego projektu uchwały zarząd przekaże dokument Przewodniczącej Rady 

Powiatu Kępińskiego celem przedstawienia na sesji rady.  

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Sprawozdanie za 2018 rok z realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 

umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci 

wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, w którym Powiat 

Kępiński jest partnerem zgodnie z porozumieniem DZ-I/67/2017 z dnia 19 grudnia 2017r.   

Zarząd po kontroli merytorycznej i finansowej oraz po zapoznaniu się z dokumentami 

zaakceptował sprawozdanie. 

 

 Sprawozdanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadaszkach z realizacji zadania publicznego pod 

nazwą „Powiatowy Marsz Terenowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Dąbrowa 2018. 

Sprawozdanie zostało sprawdzone przez wydziały ZPPP i FN pod względem merytorycznym i 

finansowym. Zarząd po zapoznaniu się z dokumentami zaakceptował sprawozdanie. 

 

 Sprawozdanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z realizacji zadania publicznego pod nazwą 

„Aktywny Senior Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Sprawozdanie zostało 

sprawdzone przez wydziały ZPPP i FN pod względem merytorycznym i finansowym. Zarząd po 

zapoznaniu się z dokumentami zaakceptował sprawozdanie. 

 

 Rozliczenie finansowe za 2018r. Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” 

Kalisz z wykorzystania kwoty dofinansowania z rocznego pobytu uczestników z Powiatu 

Kępińskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Doruchowie. Sprawozdanie zostało 

sprawdzone przez wydziały ZPPP i FN pod względem merytorycznym i finansowym. Zarząd po 

zapoznaniu się z dokumentami zaakceptował sprawozdanie.  

 

 Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnie z prośbą o pomoc w zakupie kamery termowizyjnej 

FLIR K2, której koszt wynosi 7 2000,00zł. Strażacy informują, że jednostki nie stać na takie 

wydatki a składki członkowskie, które druhowie wpłacają na bieżąco wydawane są na zakupy art. 

Biurowych i środków czystości. Zarząd zaopiniował wniosek negatywnie. Doposażanie jednostek 

OSP w sprzęt leży w kompetencjach samorządów gminnych.  

 

 Rozliczenia Powiatowego Zarządu Dróg złożone do wiadomości zarządu z realizacji porozumień 

o partnerstwie zawartych z gminami Trzcinica, Łęka Opatowska, Bralin w celu wspólnej 

realizacji inwestycji drogowych. Zarząd zapoznał się z dokumentami. Rozliczenia zostały 

przekazane do gmin celem zakończenia realizacji zadań. 

 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem z prośbą o zajęcie stanowiska 

w sprawie pisma kierownika WTZ w Słupi dot. nieodpłatnego korzystania z basenu dla 

uczestników WTZ. Zarząd wyraził zgodę na nieodpłatną rehabilitację uczestników WTZ na 

basenie w zaproponowanej formie tj. rehabilitacja raz w tygodniu w godzinach 

przedpołudniowych z rehabilitantem i opiekunami z WTZ.  
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 Pismo mieszkanki miejscowości Borek, gm. Trzcinica z prośbą o interwencję w sprawie 

niewłaściwego potraktowania na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz na wieczorynce oraz w 

sprawie braku dyżurów aptek w porze nocnej na terenie Kępna. Zarząd zgodnie z kompetencją 

skieruje pismo do dyrektora SPZOZ celem rozpatrzenia sprawy. W odniesieniu do dyżurów aptek 

zarząd udzieli mieszkance informacji o kompetencjach Rady Powiatu Kępińskiego w stosunku do 

aptekarzy. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 17.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie 

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 

6.VI.2018 z dnia 06.12.2018 r. 

 Uchwała Nr 18.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 

2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 Uchwała Nr 19.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

 

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   /-/ 

Protokołował: M. Osada 


