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PROTOKÓŁ Nr 89.VI.2020 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 19 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- osobiście 

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu - zdalnie  

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu- osobiście  

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu - osobiście 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu- osobiście 

3. Beata Andrzejewska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie 

4. Zbigniew Bera – Z-ca Dyrektora ds. medycznych Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej 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: 

 

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

 Nie wniesiono projektów uchwał pod obrady zarządu. 

 

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 XV/94/2019 Rady 

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

2020, 
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 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, 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów 

związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2021, 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Dokumenty zostaną przekazane 

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 zdecydował o wynajęciu obiektu na czas do końca 2021r.  

 Pismo Fundacji Nowoczesny Konin z prośbą o rozwiązanie umowy o dofinansowanie 

realizacji zadania publicznego „Klockowe L-maszyny” z uwagi na pandemię COVID-19 

uniemożliwiającą wykonanie i terminową realizację zadania. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie. 

 Pismo Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego z prośbą o rozwiązanie 

umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego „Akademia Aktywnego Seniora w 

Powiecie Kępińskim” z uwagi na pandemię COVID-19 uniemożliwiającą realizację 

zadania. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie 

 Pismo Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Gminy Baranów z prośbą o wykreślenie z 

realizacji zadania publicznego „Mały Patriota” kosztów poczęstunku dla uczestników oraz 

oprawy muzycznej koncertu w wysokości 1500,00zł. W projekcie zaplanowano wystawę 

zdjęć uczestników konkursu z poczęstunkiem i koncertem patriotycznym, które z uwagi na 

pandemię COVID-19 nie będą możliwe do realizacji. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie 

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie za 2019 rok. Zarząd 

zapoznał się z dokumentem i przekazał Przewodniczącej Rady w celu przedstawienia na 

najbliższej Sesji Rady Powiatu. 

 Zarząd dyskutował z Dyrektorami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

na temat realizacji zadań inwestycyjnych planowanych przez SPZOZ na najbliższe lata. 

Wspólnie zdecydowano o rozpoczęciu inwestycji przebudowy oddziału położniczo- 

ginekologicznego, anestezjologii i intensywnej terapii w 2021r. Realizacja zadania 

zostanie rozłożona na etapy w czasookresie od 2021-2023. Finansowanie inwestycji we 

wstępnej fazie odbywać się będzie z kredytu zaciągniętego przez SPZOZ do wysokości 

80%wartości realizacji zadania. Pozostałe 20% zabezpieczy w budżecie powiat z 

rozbiciem na lata 2021-2023. Równocześnie w 2021r. powiat wystąpi o dofinansowanie 

realizacji zadania ze środków rezerwy budżetu państwa. W przypadku pozytywnej decyzji 

o dofinansowaniu kredyt SPZOZ będzie zmniejszony o wysokość uzyskanych środków 

zewnętrznych. Zarząd przedstawił również swoje obawy, co do rozpoczęcia inwestycji w 

kontekście płynności finansowej szpitala, spłat zobowiązań wobec ZUS, spłat rat kredytu 

oraz przede wszystkim zapewnienia ciągłości funkcjonowania przebudowywanych 

oddziałów tak, aby nie powodować ich zamknięcia lub przestoju a tym samym 

niewykonania kontraktów.      
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V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Nie wniesiono uchwał pod obrady Zarządu. 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 

 Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów 

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 


