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PROTOKÓŁ Nr 91.VI.2020 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 3 GRUDNIA 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 oraz omówił: 

 Sytuację w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni – jeden z pensjonariuszy 

zachorował na COVID-19, wymazy pozostałych pensjonariuszy oraz personelu 

odbędą się w przyszłym tygodniu.  

 Cofnięcie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

łóżek przeznaczonych dla pacjentów COVID-19. Szpital wraca do normalnego 

funkcjonowania, na powrót zostają uruchomione oddziały, których działalność 

została zawieszona.  

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia Dyrektorowi Domu 

Pomocy Społecznej w Rzetni upoważnienia do zawarcia umowy na świadczenie 

usług telekomunikacyjnych. 
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Zarząd Powiatu Kępińskiego upoważnił Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni 

Zbigniewa Tomczyka do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu 

Kępińskiego dotyczących Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w zakresie bieżącej 

działalności, w tym do zaciągania zobowiązań do wysokości kwot określonych  

w zatwierdzonym planie finansowym kierowanej jednostki. W związku z upływem okresu 

obowiązywania umowy na usługi telekomunikacyjne – Internet dla Domu Pomocy 

Społecznej w Rzetni konieczne jest zawarcie nowej umowy, której okres obowiązywania i 

płatności wykraczają poza zatwierdzony plan finansowy jednostki. Do zawarcia umowy, z 

której wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wymagane jest udzielenie 

upoważnienia. 

 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

 

Do Starosty Kępińskiego wpłynął wniosek Pani Ewy Marty Szkudlarek, nauczycielki 

psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie, o wszczęcie 

postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Komisję 

Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. Zgodnie z art. 9g ust. 2 cytowanej 

ustawy w skład komisji wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - jako jej 

przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor 

szkoły, dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania.  

 

3. 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, 

 

Zmiany w uchwale dotyczą bieżących zmian w budżecie.  

 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

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

Kępińskiego: 

Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

1. Umowy powierzenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w 

Kępnie do realizacji zadania: ,,Zakup ambulansu sanitarnego przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie z przeznaczeniem do wykorzystania 

przez specjalistyczne zespół ratownictwa medycznego” oraz zadania ,,Zakup 

cyfrowego aparatu RTG kolumnowego z dwoma detektorami, cyfrowego aparatu 

RTG z zawieszeniem sufitowym z trzema detektorami, cyfrowego mammografu oraz 

wykonaniem prac remontowo-budowlanych w zakresie ucyfrowienia Pracowni 

Radiologicznej Szpitala w Kępnie”. Sprawa dotyczy otrzymanych przez Powiat 

Kępiński dotacji ze środków rezerwy budżetu państwa na ww. zadania (posiedzenie 
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zarządu z dnia 29.10.2020r.) . Beneficjentem środków jest powiat a realizatorem 

zadań jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej stąd konieczność 

zawarcia umów powierzenia realizacji inwestycji. Zarząd zapoznał się z treścią 

umów. 

 

2. Pisma Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawiające 

rozliczenia dotacji celowych z budżetu Powiatu Kępińskiego udzielonych w 2020r.: 

 Spółce Wodnej Doliny Rzeki „Niesób”, 

 Gminnej Spółce Wodnej w Baranowie,  

 Gminnej Spółce Wodnej w Bralinie,  

 Gminnej Spółce Wodnej w Trzcinicy, 

 Gminne Spółce Wodnej w Rychtalu  

Na podstawie umów dotacji ww. spółkom wodnym udzielono z budżetu Powiatu 

Kępińskiego dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu 

utrzymania urządzeń melioracji wodnych, objętych działalnością statutową 

dotowanych. Zgodnie z zapisami umów spółki do dnia 20 grudnia 2020r. zobowiązane 

są do przedstawienia rozliczeń finansowych potwierdzających faktyczne wykonanie 

dofinansowywanego przedsięwzięcia. Rozliczenia zostały skontrolowane przez wydział 

merytoryczny. We wszystkich spółkach dotacja została wykorzystana zgodnie z 

przeznaczeniem i rozliczona zgodnie z umową. Zarząd zapoznał się z dokumentami i 

zaakceptował rozliczenia. 

3. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod Kępnem z informacją o 

podmiotach, które będą zajmowały się zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w 

sezonie ZIMA 2020/2021. Zarząd zapoznał się z informacją. Dane kontaktowe firm 

zostaną zamieszczone na stronie internetowej powiatu. 

4. Sprawozdania Stowarzyszenia „Olszowa – Sołectwo Na Czasie” w związku z 

zakończeniem realizacji zadania publicznego pn.: „Jestem świadomy, umiem 

udzielać pierwszej pomocy”, współfinansowanego ze środków budżetu Powiatu 

Kępińskiego w ramach otwartego konkursu ofert. Sprawozdanie zostało 

skontrolowane pod względem merytorycznym i rachunkowym przez wydział ZPPP 

oraz wydział FN. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem i zaakceptował dokumenty. 

5. Pismo Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój" 

zapewniającego na terenie Powiatu Kępińskiego obsługę punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej w sprawie zmiany wskaźników rezultatu realizacji zadania 

określonych w umowie i w ofercie wraz z opinią naczelnika wydziału ZPPP o 

wnioskowanej zmianie. Wnioskowana zmiana dotyczy m.in. zmniejszenia liczby 

udzielonych porad prawnych z uwagi na epidemię, zwiększenia ilości wydanych 

folderów w zamian za działalność edukacyjną itp. Zmiana wskaźników wiązałaby się 

z niewykorzystaniem dotacji udzielonej przez powiat na realizację zadania. Zarząd 

zapoznał się z pismem organizacji oraz z opinią naczelnika ZPPP. Z uwagi na to, iż 

zadanie prowadzenia punktu NPP, NPO oraz edukacji prawnej jest zadaniem 

zleconym i kontrolowanym przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki naczelnik wydziału 

wystąpi do WUW o opinię w sprawie zmiany wskaźników realizacji zadania. 

V. Na posiedzeniu podjęto: 
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1. Uchwała Nr 194.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 3 grudnia 2020r. w 

sprawie w sprawie udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Rzetni 

upoważnienia do zawarcia umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych. 

(Uchwała podjęta jednogłośnie) 

2. Uchwała Nr 195.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 3 grudnia 2020r. w 

sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o 

awans na stopień nauczyciela mianowanego. (Uchwała podjęta jednogłośnie) 

4. Uchwała Nr 196.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 3 grudnia 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 podjęta 

jednogłośnie) 

 

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 

 

 

 


