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PROTOKÓŁ Nr 82.VI.2020 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 8 września 2020 roku o godz. 12:00 

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 - osobiście 

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu - zdalnie 

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu –zdalnie/osobiście 

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu 

3. Beata Andrzejewska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej  

w Kępnie  

4. Zbigniew Bera- Z-ca Dyrektora ds. Medycznych  

5. Marian Olejniczak – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych  

 

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. 

 FIS –środki z I-szego naboru – środki zostały już przelane na konto powiatu. Zarząd 

zdecydował o ich przeznaczeniu na wkłady własne do inwestycji przebudowy drogi 

Laski –Borek- Trzcinica w wysokości 1 400 000,00zł oraz do inwestycji budowy Sali 

gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. mjra H. Sucharskiego w 

Kępnie w wysokości 2 500 000,00zł.   

 FIS –II nabór – wniosek złożony na zadanie: „Rozbudowa istniejącego Oddziału 

Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz 

przebudowa istniejącego budynku”. Wniosek złożony o kwotę 8 000 000,00zł.  

II. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał zarządu: 
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 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem 

lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu  Kępińskiego, położonych na 

terenie Miasta Kępna 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenie pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w zakresie Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 

Projekt uchwały dotyczy udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi DPS na realizację grantu 

na wsparcie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 

ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 

lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”  

Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie w zakresie projektu Ministerstwa 

Cyfryzacji „mLegitymacja szkolna” 

 Uchwała Zarządu 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 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych 

w Słupi pod Kępnem w zakresie realizacji Programu Rehabilitacja 25+ 

 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

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 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w odpowiedzi 

na pismo zarządu w sprawie stanu zadań inwestycyjnych realizowanych przez SPZOZ. 

Dyrektor informuje o postępowaniu przetargowym na ucyfrowienie diagnostyki obrazowej 

w pracowni RTG szpitala poprzez zakup dwóch cyfrowych aparatów RTG łącznie z 

remontem pomieszczeń oraz o wykonaniu dokumentacji projektowej na zadanie 

przebudowy oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładającą powiększenie 

istniejącego oddziału do 6-ciu łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, 

przebudowę oddziału poł-gin i noworodkowego w celu dostosowania do przepisów 

prawa. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę został złożony do Starostwa 

Powiatowego w Kępnie 21 sierpnia 2020r. Zarząd zapoznał się z pismem i przyjął 

informację do wiadomości. Jednocześnie członkowie zarządu zwrócili uwagę na 

wydłużony proces opracowywania dokumentacji projektowej oraz realizacji zadań 

inwestycyjnych w SPZOZ. Zarząd oczekuje pisemnej informacji od dyrekcji o możliwości 

realizacji jakiegokolwiek zadania inwestycyjnego w związku z zamiarem podjęcia działań 

dotyczących pozyskania środków z rezerwy budżetu państwa.   

 

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie omówiła 

bieżąca sytuację finansową, zwróciła się do zarządu o jednoznaczne stanowisko zarządu 

w sprawie realizacji inwestycji przebudowy oddziałów OIOM, poł-gin oraz neonatologii- 

czy w obecnej sytuacji finansowej SPZOZ ma być realizatorem zadania i zaciągać na nie 

kredyt zgodnie z programem naprawczym. Szacowany koszt realizacji inwestycji zgodnie 
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z kosztorysami wynosi 9 675 00,00zł.  Zarząd podejmie dalsze decyzje po omówieniu 

sytuacji szpitala na Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie. 

 

 Zarząd dyskutował również na temat dokumentów utworzenia funduszu stypendialnego 

dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim lub 

pielęgniarskim. Decyzją zarządu w porozumieniu z Samodzielnym Publicznym Zakładem 

Opieki Zdrowotnej w Kępnie organem, który będzie prowadził i obsługiwał technicznie 

przydzielanie stypendium będzie SPZOZ. Powiat Kępiński po zakończeniu procedury 

naboru stypendystów przekaże w formie dotacji celowej środki do SPZOZ na wypłaty 

stypendiów. Do szpitala zostaną przekazane projekty dokumentów dotyczące 

stypendiów. Ostateczna wersja dokumentów zostanie przedstawiona do wiadomości 

zarządu.    

 

 Oferta Firmy FORMEDIS na przeprowadzenie kontroli w Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie zgodnie z art. 121 ust. 4 ustawy o działalności 

leczniczej w zakresie dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Sprawa 

dotyczy pisma Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie braku wykonania przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie zaleceń wynikających z wydanego przez 

Rzecznika Praw Pacjenta rozstrzygnięcia z dnia 7 kwietnia 2020r. o sygn. RzPP-DPW-

WPI.432.13.2019.KW oraz z wnioskiem o zastosowanie przez Radę Powiatu 

Kępińskiego środków przewidzianych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 

leczniczej wobec szpitala. Na kolejnym posiedzeniu zarządu zostanie wywołana uchwała 

w sprawie kontroli SPZOZ w ww. zakresie.  

 

 Wiadomość e-mail od Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z projektem 

komunikatu w sprawie zakazu samodzielnego opuszczania terenu przez mieszkańców 

oraz zakazu urlopowania mieszkańców. Zarząd zapoznał się z treścią komunikatu. 

 

 Materiał przekazany przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie na Radę Społeczną SPZOZ – informacja o bieżącej sytuacji 

finansowej i działalności SPZOZ, roczne sprawozdanie z planu finansowego w tym 

inwestycyjnego SPZOZ w Kępnie za 2019. Zarząd zapoznał się z materiałem. 

 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie z prośbą o 

zwiększenie rocznej liczby godzin o 1 godzinę tygodniowo w dwóch klasach z zajęć 

edukacyjnych w zakresie matematyki w klasach maturalnych w technikum w roku 

szkolnym 2020/2021. Z uwagi na wyniki matur, szczególnie z matematyki w ZSP Nr 2 

zarząd zdecydował o zwiększeniu liczby godzin matematyki. 

 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu 

w sprawie wstępnego oszacowania kosztu wykonania inwestycji polegającej na budowie 

odwodnienia drogi powiatowej nr 5688P w miejscowości Wielki Buczek w związku z 

pismem Wójta Gminy Rychtal. Dyrektor informuje o przeprowadzeniu dwóch 

szacunkowych wycen kosztów wykonania inwestycji wraz z dokumentacją projektowa. 

Pierwsza za 1 370 000,00zł (z zarurowaniem rowu), druga za ok. 980 000,00zł (bez 

zabudowywania rowu). Zarząd zapoznał się z treścią pisma. Decyzja o realizacji zadania 

zostanie podjęta podczas projektowania budżetu na 2021rok. 

 

 Pismo naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dot. uproszczonej 

oferty realizacji zadania publicznego pn. „Pomóżmy wyprzedzić raka” stowarzyszenia 

Uśmiech. Pismo informuje, że oferta zostanie 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 z pismem wydziału. 
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Oferta zostanie rozpatrzona po dopełnieniu procedury w trybie art. 19a ustawy o pożytku 

publicznym i wolontariacie.  

 

 Informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień 

miesiąca września 2020r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba 

uczniów – 30 osób. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

 Decyzję Wojewody Wielkopolskiego polecająca SPZOZ w Kępnie realizacje świadczeń 

opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 10 łóżek obserwacyjnych i 2 łóżka w 

Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia 

SARS-Cov-2 w okresie od 15 września 2020r. do odwołania. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 

 Uchwała Nr 173.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 września 2020r. w 

sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących własność 

Powiatu  Kępińskiego, położonych na terenie Miasta Kępna. 

 Uchwała Nr 174.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 września 2020r. w 

sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w 

zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 Uchwała Nr 175.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 września 2020r. w 

sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 

2 w Kępnie w zakresie projektu Ministerstwa Cyfryzacji „mLegitymacja szkolna” 

 Uchwała Nr 176.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 września 2020r. 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 Nr 177.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 września 2020r. w 

sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod 

Kępnem w zakresie realizacji Programu Rehabilitacja 25+ 

 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 

 Nie wniesiono wniosków pod obrady zarządu 

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: Magdalena Osada 


