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   PROTOKÓŁ Nr 18.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 2 kwietnia 2019 roku o godz. 11:00  

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  

 

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: 

 Spotkanie z przedstawicielami SPZOZ (dyr. ds. ekonomiczno – eksploatacyjnych i księgowa) w 

sprawie wydatkowania dotacji udzielonych przez samorząd powiatowy w 2018 i 2019r. Plan 

przeznaczenia pożyczki w wysokości 1 mln zł - pożyczka zostanie przeznaczona na spłatę 

zaległych zobowiązań. Po uzyskaniu kredytu SPZOZ zwróci powiatowi środki. Zarząd rozważa 

przekazanie zwróconej kwoty pożyczki, jako dotacji dla SPZOZ na wymianę i ucyfrowienie 

wyeksploatowanych aparatów rentgenowskich.  

 

 Sprawozdanie z audytu- ocena kontroli zarządczej w zakresie funkcjonowania systemu 

wydawania zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym, zajęcia pasa drogowego, 

zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym obiektów i urządzeń niezwiązanych z 

funkcjonowaniem dróg oraz ustalanie i egzekwowanie opłat i kar pieniężnych z tego tytułu. W 

opinii audytora w obszarze objętym niniejszym zadaniem funkcjonuje skuteczna i efektywna 

kontrola zarządcza.  

 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia, z budżetu Powiatu Kępińskiego na 

2019 rok pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

 

Pożyczka na okres do dnia 31 sierpnia 2019r. Splata pożyczki w terminie 7 dni od daty przekazania kredytu na 

konto SPZOZ. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel in blanco. 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.  

 

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

 Nie wniesiono projektów uchwał rady pod obrady zarządu 
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IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Sprawozdanie roczne z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie za rok 2018. Zarząd 

zapoznał się z dokumentem i zaakceptował sprawozdanie.  

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

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Odpowiedz Burmistrza Miasta i Gminy Kępno na pismo zarządu w sprawie potwierdzenia ustaleń 

dotyczących finansowania przebudowy ul. Dworcowej w Kępnie. Burmistrz podtrzymuje 

propozycję sfinansowania 40% kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania po rozstrzygnięciu 

postepowania przetargowego w przypadku pozyskania przez Powiat Kępiński dotacji z FDS. W 

związku z decyzją zarządu o aplikowaniu o dofinansowanie przebudowy ul. Dworcowej w naborze 

wrześniowym 2019r. do FDS, do Burmistrza Miasta i Gminy Kępno zostanie wystosowany projekt 

umowy partnerskiej dotyczący realizacji zadania, jako wspólna deklaracja i gwarancja jego 

realizacji po pozyskaniu dofinansowania.  

 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie kierowane do 

Przewodniczącej Zarządu Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego „Oświata” 

przekazanie do wiadomości Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przedstawionych przez 

związek żądań podwyżek płacowych w wysokości 1000,00zł ze skutkiem od 1 stycznia 2019r. ze 

środków budżetu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego- Powiatu Kępińskiego. Dyrektor 

informuje w piśmie zarząd związku, że budżet powiatu na 2019r. nie przewiduje środków na 

podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli, wychowawców i pracowników 

niepedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Kępiński. Nauczyciele zatrudnieni w placówkach oświatowych Powiatu Kępińskiego 

wynagradzani sa adekwatnie do posiadanego poziomu wykształcenia i stopnia awansu 

zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Od 1 stycznia 2019r. zgodnie z 

obowiązującym rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 

zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy podniesiono wynagrodzenia 

zasadnicze nauczycieli. Również od 1 stycznia podniesiono wynagrodzenia zasadnicze 

pracowników niepedagogicznych. Druga część pisma odnosi się do postulowanych przez związki 

zawodowe zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości.  

 Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie z prośba o zabezpieczenie w tegorocznym 

budżecie powiatu środków w wysokości 70 000,00zł z przeznaczeniem na wsparcie Komendy 

Powiatowej Policji w zakupie radiowozu wersji nieoznakowanej w tzw. układzie partnerskim 

50%/50%. W tegorocznym budżecie nie ma wolnych środków na dofinansowanie zakupu pojazdu 

nieoznakowanego dla KPP w Kępnie. Dofinansowanie może zostać uwzględnione w 

przyszłorocznym budżecie powiatu. Zarząd podejmie w bieżącym roku inne działania celem 

pozyskania środków na zakup radiowozu.  

 Pismo Dyrektora samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z informacją 

o wygaśnięciu umowy i braku porozumienia w sprawie dalszej współpracy z lekarzem Poradni 

Chorób Płuc i Gruźlicy. Konsekwencją powyższego jest czasowe zaprzestanie działalności 

poradni na okres 3 m-cy-tj. od 1.04.2019r. do 30.06.2019r. W przypadku pozyskania nowego 

lekarza poradnia niezwłocznie wznowi działalność. Zarząd przyjął informację do wiadomości i 

będzie monitorował sytuację obsady lekarskiej wszystkich przychodni. 

 Pismo Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Doruchowie z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 10 000,00zł z 

przeznaczeniem na remont łazienki dla uczestników warsztatów. WTZ w Doruchowie obejmuje 

rehabilitacja społeczną i zawodową 35 osób z różnymi niepełnosprawnościami, z czego 5 osób to 

mieszkańcy Powiatu Kępińskiego. Zarząd rozpatrzył wniosek negatywnie z uwagi na fakt, iż nie 

ma możliwości prawnej finansowania remontów mienia, które nie jest własnością powiatu.  

 Pismo Ministra Zdrowia w odpowiedzi na pismo Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany 

systemu finansowania SPZOZ w Kępnie. Pismo informuje o zasadach funkcjonowania sieci 

szpitali oraz o licznych środkach finansowych przekazywanych z budżetu państwa do 
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Narodowego Funduszu Zdrowia i systematycznym zwiększaniu nakładów na służbę zdrowia. 

Pismo zawiera również informacje o zmianach prawnych w systemie ochrony zdrowia, które mają 

poprawić sytuację finansową szpitali m.in. stopniowy wzrost nakładów na służbę zdrowia do 6% 

PKB. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Pisma naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dot. uproszczonej oferty 

realizacji zadania publicznego pn. „Stolica Wielkopolski w obiektywie- wycieczka do Poznania” 

stowarzyszenia Jesteśmy dla Ciebie. Pismo informuje, że do oferta została sprawdzona pod 

względem formalnym i zostanie wywieszona na stronie BIP Starostwa Powiatowego zgodnie z 

procedurą art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Zarząd zapoznał się z ofertą, 

uznał celowość zadania i wyraził zgodę na jego realizację z pominięciem otwartego konkursu 

ofert w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie po dopełnieniu ustawowej 

procedury. Wydział merytoryczny przygotuje stosowne umowy realizacji powyższych zadań. 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 31.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 kwietnia 2019r. w sprawie 

udzielenia, z budżetu Powiatu Kępińskiego na 2019 rok pożyczki Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi 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 


