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                                    PROTOKÓŁ Nr 69.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 19 maja 2020 roku o godz. 10:00  

w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego 

 

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 

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu - zdalnie 

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. 

 Sytuacja zakładów meblowych, zabezpieczenie pracowników, organizacja pracy w fabryce 

gdzie wystąpiło zakażenie COVID-19, liczba przebadanych pracowników, 

 Pismo do UMWW w sprawie sfinansowania zakupów sprzętu i wyposażenia dla SPZOZ 

Kępno -  zakup ambulansu sanitarnego typu „T” z przeznaczeniem na transport pacjentów z 

podejrzeniem COVID-19 na oddziały zakaźne, zakup sprzętu medycznego oraz prac 

remontowo-budowlanych w zakresie ucyfrowienia pracowni RTG Szpitala w Kępnie, zakup 

aparatu USG do diagnozowania zapaleń płuc wywołanego przez COVID-19 

 

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

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Alicji 

Zimoch - Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, do samodzielnego 

reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu 

Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Placówki w programie Erasmus +. 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

 

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

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/2019 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
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 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi 

Administracyjnemu w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr 

XII/70/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz 

rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i 

inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 

2020 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 8140). 
 

Zarząd zaopiniował projekty uchwały pozytywnie. Zostaną one przekazane na ręce Przewodniczącej Rady 

Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

  

 Umowę o świadczenie usług hotelarskich zawartą pomiędzy Samodzielnym Publicznym 

zakładem Opieki Zdrowotnej w Kępnie a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „Kamiński” 

Marian Kamiński dotyczącą zwalczania i przeciwdziałania COVID-19 poprzez umożliwienie 

personelowi szpitala miejsca odbywania kwarantanny lub pobytu dla osób, które nie mogą 

przebywać w domu, tzw. „Hotel dla medyka”. Zarząd zapoznał się z dokumentem. 

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica z prośbą o przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie do 

UMWW w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania 

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5692P poprzez budowę ciągu rowerowego przy drodze 

powiatowej Nr 5692P Mroczeń – Laski – Borek” (odcinek Mroczeń – Laski). Możliwość złożenia 

wniosku o dofinansowanie uzależniona będzie od kryteriów dostępu oraz szczegółowych 

warunków konkursu dla działania 3.3.1 jak również od terminu otrzymania kompletnej 

dokumentacji projektowej na powyższą ścieżkę. 

 Pismo Koła Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie z prośbą o aktualizację terminu oraz planu i 

harmonogramu realizacji zadania publicznego pn. „Od paprotki do elektronu”, 

współfinansowanego przez Powiat Kępiński w ramach otwartego konkursu ofert, z uwagi na stan 

epidemii COVID-19. Pismo wnosi o przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na 

miesiąc listopad 2020r. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 Odpowiedz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni na pismo zarządu dotyczące 

przebadania personelu medycznego zatrudnionego w Domu Pomocy Społecznej pod kątem 

zakażenia COVID-19 oraz o zajęcie stanowiska i opinię w sprawie potrzeby i zasadności 

systematycznego badania personelu medycznego w DPS. Sprawa dotyczy wniosku Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie. Pismo informuje, że w dniu 7 maja pobrano w 

DPS wymazy od 44 pracowników i 64 mieszkańców, badania zostały zlecone przez PSSE. Kolejne 

badanie pracowników planowane jest na 21 maja. W celu zapobiegania zakażeniom COVID-19 

zasadnym byłoby wykonywanie badań, co 2-3 tygodnie. Bez wpływu na organizacje pracy DPS 

byłoby pobieranie próbek do badań przez podmiot zewnętrzny. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 137.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Pani Alicji Zimoch - Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w 

Słupi pod Kępnem, do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich 

relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Placówki w 

programie Erasmus +. 

 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów. 

 

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   /-/ 

Protokołowała: M. Osada 


