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                                    PROTOKÓŁ Nr 65.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 16 kwietnia 2020 roku o godz. 8:00  

Posiedzenie zdalne / w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu- osobiście  

2. Alicja Śniegocka – Członek Zarządu - osobiście 

3. Renata Ciemny - Członek Zarządu - zdalnie 

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu-zdalnie/osobiście-od godz. 9:30 

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu- zdalnie  

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu- nieobecny 

3. Zbigniew Tomczyk – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rzetni- zdalnie 

 

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 –starosta omówił spotkania, w których brał udział w okresie 

między zarządami. 

 Protokół pokontrolny ZSS w Słupi- omówienie ostatecznego protokołu kontroli.  

 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej omówił sytuację DPS w Rzetni. 

 Subwencje i podatek na 2020r. – omówienie prognozy na podstawie danych z Ministerstwa 

Finansów.  

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

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu 

Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. Katowicka 8, 63-648 Słupia pod Kępnem 
Projekt uchwały dotyczy złożonej przez Panią Dyrektor w dniu 30 stycznia 2020r. rezygnacji z pełnienia funkcji 

dyrektora zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem.  

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

 

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

 Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

  

 Pismo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z informacją o wysokości 

środków PFRON przypadających na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 

1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie 
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algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym. Środki 

finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2020r. dla powiatu 

kępińskiego wynoszą 1 333 339,00zł. Zarząd zapoznał się z informacją. Pismo zostanie 

przekazane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem przygotowania projektu stosownej 

uchwały Rady Powiatu Kępińskiego.  

 

 Sprawozdanie merytoryczne roczne z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków 

finansowych WTZ-tów za rok 2019. Sprawozdanie zostało skontrolowane przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie i ocenione pozytywnie. Zarząd zapoznał się z dokumentami i 

zaakceptował sprawozdanie.  

 Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni kierowane do Wydziału Polityki 

Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymane do wiadomości zarządu w 

sprawie braku możliwości zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej mieszkańcom domu. 

Pismo wnosi o rozważenie przez WUW możliwości wsparcia placówki kadrą medyczną w celu 

umożliwienia całodobowej opieki pielęgniarskiej. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

Starosta poinformował również o poleceniach WUW z dnia 10 kwietnia i wystosowaniu w 

związku z tym pisma do włodarzy gmin powiatu kępińskiego oraz do kierownika WTZ-ów w 

sprawie wsparcia DPS-u kadrą pielęgniarską z placówek wsparcia dziennego, dziennych domów 

i klubów seniora oraz środowiskowych domów pomocy, jeżeli takie placówki znajdują się na 

terenie gmin.  
 

 Informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca 

kwietnia 2020r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 27 osób. 

Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie z prośbą o zwiększenie 

liczby godzin zajęć wychowania fizycznego o 1 godzinę tygodniowo w 2 klasach o profilu z 

rozszerzonymi przedmiotami biologia, chemia i język angielski. Zajęcia cieszą się pozytywną 

opinią dzieci i młodzieży, przyczynią się do poprawy, jakości pracy szkoły oraz do wzbogacenia 

oferty edukacyjnej. Pismo wnosi również o przyznanie dodatkowo dwóch godzin zajęć 

korekcyjno-kompensacyjnych i dwóch godzin zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki 

( 47 uczniów klas promocyjnych ma wskazania zawarte w opiniach PPP w zakresie zajęć 

korekcyjno-kompensacyjnych i18 uczniów w zakresie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych) 

Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z prośbą o 

jednoznaczne stanowisko w sprawie możliwości finansowania działań związanych z COVID-19 z 

otrzymanej w 2020r. dotacji w wysokości 750 000,00zł. Dyrektor w piśmie pyta czy środki z 

dotacji mają zostać przeznaczone na realizację zadań wskazanych w programie naprawczym czy 

mogą zostać wykorzystane na sfinansowanie działań związanych z zapobieganiem COVID-19. 

Zgodnie z umową dotacyjną z dnia 19 lutego 2020r. środki z dotacji mogą być przeznaczone na 

zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oraz modernizację obiektu SPZOZ. Pismo wnosi 

również o rozważenie, w związku z obecną sytuacja finansową oraz trudno przewidywalna 

przyszłością, możliwości umorzenia udzielonej przez powiat pożyczki w wysokości 

1 000 000,00zł. Dyrektor w piśmie również dziękuje za dotychczasowe wsparcie i pomoc dla 

szpitala w czasie epidemii. Zarząd podtrzymał zgodę z dnia 7 kwietnia na wykorzystanie dotacji 

na wydatki inwestycyjne w tym sprzęt i wyposażenie związane z zapobieganiem i 

przeciwdziałaniem COVID-19. W odniesieniu do części pisma dotyczącej prośby o rozważenie, 

możliwości umorzenia udzielonej przez powiat pożyczki w wysokości 1 000 000,00zł. zarząd 

skieruje prośbę do Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu Kępińskiego o zwołanie 

wspólnego posiedzenia celem omówienia, możliwości umorzenia należności.   

 Ponowne pismo Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Zakład Usług Projektowo- 

Konsultingowych kierowane do Powiatowego Zarządu dróg, przekazane do wiadomości Zarządu 

Powiatu Kępińskiego, nawiązujące do pism poruszanych na poprzednim posiedzeniu zarządu, w 

sprawie wykonywania dokumentacji projektowych na modernizację dróg powiatowych i 

wprowadzenia możliwości fakturowania częściowego. Zarząd przekazał na poprzednim 

posiedzeniu sprawę do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i oczekuje na informację zwrotną.  
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V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 127.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie 

odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. 

Katowicka 8, 63-648 Słupia pod Kępnem. 

 
W związku z podjęciem powyższej uchwały do ustępującego dyrektora ZSS w Słupi zostanie wystosowane pismo w 

sprawie zasad i przygotowania do przekazania jednostki nowemu dyrektorowi.  

 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów. 

 

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 


