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PROTOKÓŁ Nr 87.VI.2020 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 4 LISTOPADA 2020 roku o godz. 8:00 

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- zdalnie 

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu - zdalnie  

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu- zdalnie  

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu - osobiście 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu- osobiście 

 

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.  

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

 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 

 

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: 

 

 Sprawozdanie finansowe Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi 

p./Kępnem za III kwartał 2020r. otrzymane do wiadomości zarządu. Sprawozdanie zostało 

skontrolowane i zaakceptowane przez PCPR oraz wydział Budżetu i Finansów. Zarząd 

zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie 
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 Sprawozdanie z wykonania prac konserwatorskich przy obiekcie zabytkowym, zgodnie z 

umową ZPPP.032.6.2020 z dnia 20 maja 2020r.zawartej pomiędzy Powiatem Kępińskim 

a Parafią Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie. 

Sprawozdanie zostało skontrolowane przez wydziały merytoryczne. Sprawozdanie zostało 

skontrolowane przez wydziały merytoryczne. Zarząd zapoznał się z dokumentami i 

zaakceptował sprawozdanie. 

 

 Pismo Radnego Rady Powiatu Kępińskiego dotyczące deklaracji partnerstwa 

finansowego w wysokości 10% wartości zadania maksymalnie do kwoty 2 000,00zł w 

budowie chodnika na ul. Jana Pawła II w Trzcinicy pod warunkiem realizacji zadania do 

końca br. Zarząd zajmie stanowisko w sprawie i przekaże radnemu.  

 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z pytaniem dotyczącym 

ponownego uruchomienia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. W roku 2019 

do konkursu ofert nie przystąpiła żadna organizacja i placówka nie została uruchomiona 

na terenie powiatu. Cześć zadań z obszaru interwencji kryzysowej realizowana jest 

obecnie przez PCPR. Dyrektor pyta czy ma zostać przygotowana dokumentacja 

konkursowa na uruchomienie placówki, czy zadanie będzie realizowane jak w bieżącym 

roku przez PCPR po zabezpieczeniu środków w budżecie placówki. Zarząd zdecydował 

większością głosów o ogłoszeniu konkursu ofert na prowadzenie ośrodka interwencji 

kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego w 2021r., Jeżeli do konkursu nie przystąpi 

żadna organizacja i pozostanie on nierozstrzygnięty zadanie będzie realizowane jak w 

roku bieżącym, osoby będą kierowane do ośrodka w Zdunach. Ponadto zarząd zwróci 

się z prośbą o przedstawienie danych z ostatniego roku funkcjonowania POiK w formie 

powierzenia prowadzenia ośrodka organizacji pozarządowej - ile osób skorzystało z 

ośrodka, ile zostało do niego skierowanych, jakie były faktyczne koszty przeznaczone na 

realizację zadania itp. 

 

 Decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 listopada br. zmieniającą decyzje z dnia 4 

września zmienianą decyzjami z dnia 14 września oraz z dnia 2 i 15 października 

polecającą Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

zapewnienie 4 łóżek obserwacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-

CoV-19, zapewnienie 22 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem 

zakażenia SARS-COV-19 w tym 2 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz 

możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej, zapewnienie 18 

kolejnych łóżek z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-COV-19. Zarząd 

przyjął informację do wiadomości. 

 

 Zarząd zapoznał się i dyskutował nt. wniosków złożonych do projektu budżetu na 2021 

rok. Skarbik omówił szczegółowo projekt budżetu na 2021r. Projekt budżetu na 2021 r. 

oscyluje w granicach 68 500 000,00zł.  Członkowie zarządu dyskutowali o 

uwzględnieniu, jako wkładu własnego do budowy oddziału leczniczo-rehabilitacyjnego w 

Grębaninie środków w wysokości 250 000,00zł przeznaczonych w WPF na dotację dla 

SPZOZ. Zmiana przyjęta większością głosów. Radny Marek Potarzycki zgłosił wniosek o 

wprowadzenie do projektu budżetu środków na wykonanie dokumentacji projektowej 

drogi powiatowej w Rzetni. Nie jest możliwym uwzględnienie wniosku w budżecie na 

2021r. z uwagi na opracowanie w chwili obecnej 5-ciu innych dokumentacji 

projektowych.  Odpowiedzi na złożone do budżetu wnioski podmiotów zewnętrznych 

udzieli zgodnie z decyzją zarządu Wydział Budżetu i Finansów. 

 Pismo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z uwagami do 

raportu firmy FORMEDIS dotyczącego kontroli, jakości i dostępności świadczonych 

usług medycznych. Uwagi zostaną przesłane do firmy FORMEDIS celem analizy, 

ustosunkowania się i naniesienia uwag do dokumentu kontroli.  
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 Zarząd dyskutował również o zasadności umorzenia pożyczki dla Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Zgodnie z wypracowanym 

stanowiskiem pożyczka zostanie umorzona pod warunkiem przeznaczenia środków w 

całości na spłatę zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. SPZOZ 

zostanie zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających spłatę 

zobowiązań w wysokości 1 000 000,00zł wobec ZUS.   

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 187.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 listopada 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 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 

 Wniosek Członka Zarządu Powiatu Alicji Śniegockiej o nowe zasady współfinansowania 

przez gminy wspólnych inwestycji drogowych w rozbiciu: dofinansowanie 50 % i równy 

wkład powiatu i gminy po 25% do drugiej połowy inwestycji lub przy dofinansowaniu 

80% wkład gminy i powiatu po 10%. Jeżeli gminy nie wyrażą zgody na 

współfinansowanie budowy dróg w powyższym rozbiciu Wicestarosta proponuje 

coroczne dotacje samorządów na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie z uwagi na to, iż ze szpitala korzystają wszyscy mieszkańcy 

powiatu kępińskiego.  

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 


