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PROTOKÓŁ Nr 88.VI.2020 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 13 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 

3. Danuta Stefańska – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mjra H. 

Sucharskiego w Kępnie 

 

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 oraz omówił: 

 Podpisanie umów z WUW na dofinansowanie w formie dotacji celowych z budżetu 

państwa zakupu karetki dla SPZOZ oraz cyfryzacji pracowni rentgenowskiej wraz z 

remontem pomieszczeń. 

 Złożenie wniosku do WRPO 2014+ w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie 

zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii 

COVID-19 – na zakup 100 laptopów do ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2.  

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu 

uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2021 wraz z uzasadnieniem 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/397
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 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do 

opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji 

zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim 

w 2021r.  

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu 

ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej 

na terenie Powiatu Kępińskiego. 

 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

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

Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/114/2020 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2020 roku dla Powiatu 

Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie. Dokument zostanie przekazany 

Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przedstawienia na najbliższej sesji.  

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

 Pismo Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra H. Sucharskiego w sprawie 

dalszego losu obiektu obecnej Sali gimnastycznej oraz kortu tenisowego i pomieszczenia 

gospodarczego.  Z końcem roku wygasa umowa dzierżawy kortu i pomieszczenia 

gospodarczego. Dyrektor pyta o plany zarządu związane z dzierżawionymi obiektami w 

związku z planowanym na czerwiec 2021r. oddaniem do użytku nowej Sali gimnastycznej. 

Zarząd po rozmowie z dyrektorem szkoły i wyjaśnieniu sprawy w najbliższym czasie 

zdecyduje, czy i na jaki okres ma zostać wynajęty obiekt.  

 

 Informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień 

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

uczniów – 54 osoby. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

 Pismo Stowarzyszenia Plastyków Amatorów Powiatu Kępińskiego z prośbą o wyrażenie 

zgody na zmianę formy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pocztówki z powiatu”. 

Z uwagi na epidemię COVID-19 realizacja jednego z punktów harmonogramu dotycząca 

wystawy prac w formie stacjonarnej ulegnie zmianie na formę zdalną. Wizualizacja 

pocztówek zostanie przedstawiona w formie prezentacji, która dostępna będzie m.in. na 

stronie Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz na stronie powiatu. Komplet prac zostanie 

również przekazany Staroście Kępińskiemu. Zarząd zapoznał się z treścią pisma i 

zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 

 Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie otrzymane w odpowiedzi na 

pismo zarządu w sprawie informacji 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. PCPR informuje, że POIK prowadzony był przez organizacje 

pozarządowe w formie wsparcia w latach 2012 – 2018. W 2018r. w ośrodku przebywały 
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43 osoby dorosłe w tym: 37 osób dorosłych z innych powiatów i 6 osób dorosłych z 

powiatu kępińskiego. Dotacja ze strony Powiatu Kępińskiego wyniosła w 2018 r. 

60 000,00zł całość kosztów realizacji zadania 87 768,73zł. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

 

 Pismo sołtysa wsi Słupia pod Kępnem otrzymane do wiadomości, kierowane do 

Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod Kępnem w sprawie budowy chodnika wzdłuż 

drogi powiatowej nr 5703P na odcinku od ul. Wesołej do torów kolejowych i dalej do ulicy 

Ogrodowej. Zarząd zapoznał się z pismem i będzie oczekiwał informacji od dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg.  

 

 Pismo Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

kierowane do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa otrzymane do wiadomości 

zarządu w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek w obrębie ewidencyjnym Buczek w 

gminie Rychtal stanowiących własność Skarbu Państwa w administracji KOWR pod 

przebudowę drogi powiatowej na odcinku Trzcinica – Wielki Buczek. Zarząd zapoznał 

się z treścią pisma. Sprawa dotyczy Uchwały Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Kępiński w drodze nieodpłatnego przekazania 

na cele publiczne prawa własności nieruchomości wchodzących w skład zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa administrowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu podjętej na sesji 29 października 2020r.  

 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z 

informacją o zmianie przeznaczenia kredytu inwestycyjnego nr 20/2424. Całość kredytu w 

wysokości 5 280 000,00zł SPZOZO planuje przeznaczyć na inwestycję przebudowy 

oddziału położniczo-ginekologicznego, oddziału noworodkowego oraz oddziału 

anestezjologii i intensywnej terapii. Dyrektor wnosi, że inwestycja zwiększy rocznie 

przychody o 1 100 000,00zł z tytułu zwiększenia łózek na oddziale anestezjologii i 

intensywnej terapii oraz o 1 500 000,00zł z tytułu zwiększenia liczby porodów. Cała 

inwestycja zgodnie z kosztorysem inwestorskim oscyluje wokół kwoty 9 674 909,71 zł, po 

uwzględnieniu kredytu pozostała kwota do zabezpieczenia to 4 394 909,71zł. Dyrektor 

zwraca się do zarządu z prośbą o wyrażenie zgody na zabezpieczenie kwoty 

4 394 909,71 zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022r. Starosta odczytał treść 

pisma członkom zarządu. Po dyskusji zdecydowano, że koniecznym jest spotkanie się z 

Panią Dyrektor osobiście i przedyskutowanie ostatecznych zamiarów i planów 

inwestycyjnych placówki jak również proponowanych źródeł ich finansowania.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 188.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 listopada 2020r. w 

sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kępińskiego 

 

 Uchwała Nr 189.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 listopada 2020r. w 

sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego 

na rok 2021 wraz z uzasadnieniem 

 

 Uchwała Nr 190.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 listopada 2020r. w 

sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2021r. 
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 Uchwała Nr 191.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 listopada 2020r. w 

sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, 

dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu 

Kępińskiego. 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 

 Nie wniesiono wolnych głosów i wniosków 

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 


