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PROTOKÓŁ Nr 92.VI.2020 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 10 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/ dołączyła o godz. 8:35 

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: 

 Dotacja dla Powiatu Kępińskiego z Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę 

oddziału Leczniczo- Rehabilitacyjnego w Grębaninie. 

 Kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej- kontrola rozpoczęła się 9 grudnia 2020r. 

będzie trwać ok 3 miesięcy. Zakres kontroli obejmuje rok 2019. 

 Wicestarosta poinformowała o przelaniu na konto SPZOZ środków w wysokości 

1 600 000,00zł na pokrycie straty za rok 2019.  

 Zarząd dyskutował o złożeniu wniosku w planowanym II naborze do Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. Starosta zaproponował złożenie wniosku na dofinansowanie 

przebudowy oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładającą powiększenie 

istniejącego oddz. do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury oraz 

przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego wraz z 

przebudową traktu porodowego w SPZOZ w Kępnie. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę 

na złożenie wniosku na ww. zadanie.  

 Wicestarosta poinformowała o rozdysponowaniu wszystkich listów mieszkańców Domu 

Pomocy Społecznej w ramach akcji Święty Mikołaj dla DPS, w przyszłym roku 

Wicestarosta proponuje rozszerzyć akcję o dzieci z rodzin zastępczych.  
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II. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał zarządu: 

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2019r. 

Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. 

Z wnioskiem o przyznanie nagrody, stosownie do Uchwały Nr 292.IV.2014 Zarządu Powiatu 

Kępińskiego z dnia 4 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania 

nagrody rocznej osobie kierującej Powiatową Biblioteką Publiczną w Kępnie oraz wzoru wniosku o 

przyznanie nagrody rocznej, wystąpił Starosta Powiatu Kępińskiego. Przesłanki przyznania 

nagrody to efektywne i rzetelne wypełnianie zadań i celów statutowych biblioteki. Zarząd przyznał 

Dyrektorowi nagrodę.   

 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy 

Społecznej w Rzetni upoważnienia do reprezentowania Powiatu Kępińskiego przed 

Krajową Administracją Skarbową. 

Uchwałą upoważnia się dyrektora do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego uproszczonego ( 

AKC – RU) w zakresie podatku akcyzowego, o którym mowa w art. 16B ust.1 ustawy z dnia 6 

grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń, 

składania zamówień na olej opałowy, przesyłania miesięcznych zestawień informacji o 

okresowych umowach. 

 

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 

Uchwała dotyczy zmian bieżących porządkujących budżet szczególnie jednostek 

organizacyjnych. 

 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania zakupionego 

sprzętu komputerowego do podmiotów wskazanych we wniosku o przyznanie grantu Oś I 

Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych 

różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 

przepustowościach - Zdalna Szkoła 

Uchwała dotyczy nieodpłatnego przekazania jednostkom oświatowym sprzętu komputerowego 

dofinansowanego z programu Zdalna Szkoła – LO Nr I – 6 szt, ZSP Nr 1 -11szt, ZSP Nr 2- 8 

szt., ZSS w Słupi – 1 szt. 

   

5. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie oddania w użyczenie Caritas Diecezji 

Kaliskiej z siedzibą przy ul. Prostej 1A, 62-800 Kalisz, działki nr 1257/7 położonej w Słupi 

pod Kępnem, stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego 

Uchwała dotyczy wniosku Dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą przy ul. Prostej 1A, 

62-800 Kalisz z prośbą o bezterminowe użyczenie działki nr 1257/7 o pow. 0,1730 ha 

położonej w Słupi pod Kępnem - Księga wieczysta KZ1E/00060001/7. Na posiedzeniu w dniu 

22 września 2020 roku, Zarząd Powiatu Kępińskiego przychylił się do prośby o oddaniu w 

użyczenie przedmiotowej działki na czas nieoznaczony. Część działki ma zostać wykorzystana 

na dobudowę dodatkowej klatki schodowej, pozostała część będzie użytkowana zgodnie z 

zadaniami statutowymi Caritas.  

 

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. Ostateczny raport z kontroli, jakości i dostępności usług zdrowotnych świadczonych przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie wykonany na zlecenie zarządu 
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przez firmę FORMEDIS. Zarząd zapoznał się z ostateczną wersją raportu i zaakceptował 

dokument. Raport zostanie przekazany do Rzecznika Praw Pacjenta oraz do 

Przewodniczącej Rady Powiatu do wiadomości.  

 

2. Informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca 

grudnia 2020r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 54 

osoby. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

3. Sprawozdanie z realizacji funduszu zdrowotnego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez 

Powiat Kępiński w 2020r. złożone przez Wydział Edukacji i Sportu. Wysokość środków na 

pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów została ustalona na podst. art. 72 

Karty nauczyciela oraz na podstawie uchwały nr XXVIII/141/2008 Rady Powiatu Kępińskiego 

na poziomie 0,3% rocznej planowanej kwoty na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, 

pomniejszonej o składki na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z zapisami powyższej 

uchwały dyrektorzy jednostek mają obowiązek złożenia sprawozdania z realizacji funduszu 

do 30 listopada każdego roku. Odpis na fundusz pomocowy w 2020 roku wyniósł 

39 352,00zł. Wykorzystano kwotę w wysokości 12 000,00zł na przyznane 24 zasiłki. Zarząd 

zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie. 

 

4. Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z informacją, ze w roku 2020 z 

uwagi na stan epidemii COVID- 19 nie zostaną przeprowadzone kontrole rodzin zastępczych 

niezawodowych. Kontrole polegają na wizycie w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej, 

co w obecnej sytuacji nie jest wskazane. Dyrektor informuje, że kontrola zostanie 

przeprowadzona po ustaniu epidemii, nie wcześniej niż w drugiej połowie 2021r. Zarząd 

przyjął informację do wiadomości.  

5. Pismo Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z informacją, że Minister 

Rozwoju, Pracy i Technologii przyznał wybranym samorządom powiatowym dodatkowe 

środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2020r. kosztów nagród specjalnych dla 

pracowników tych powiatowych urzędów pracy, które uzyskały najlepsze wskaźniki 

efektywności kosztowej i zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej 

realizowanych w ubiegłym roku. Wśród nagrodzonych, jako jeden z trzech urzędów 

województwa wielkopolskiego znalazł się Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Jest to wyraz 

uznania dla Dyrekcji i wszystkich Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, którzy z 

poświęceniem i zaangażowaniem wykonują obowiązki służbowe. Dyrektor WUP składa 

gratulacje dla całego samorządu powiatowego życząc dalszych sukcesów oraz rozwoju 

lokalnego rynku pracy. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

6. Sprawozdania Stowarzyszenia Seniorów „Razem” w związku z zakończeniem realizacji 

zadania publicznego pn.: „Pogodna jesień seniorów”, 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. 

7. Zarząd dyskutował również o sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w szczególności o zadłużeniu placówki wobec Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, konieczności bieżącego regulowania opłat oraz systemie ratalnym. 

Zdecydowano o konieczności odrębnego spotkania z dyrekcją i omówienia systemu spłat 

zobowiązań.   

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 197.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie 

przyznania nagrody rocznej za 2019r. Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w 

Kępnie. 



Strona 4 z 4 

2. Uchwała Nr 198.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie 

udzielenia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Rzetni upoważnienia do 

reprezentowania Powiatu Kępińskiego przed Krajową Administracją Skarbową. 

 

3. Uchwała Nr 199.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 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 

 

4. Uchwała Nr 200.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie 

nieodpłatnego przekazania zakupionego sprzętu komputerowego do podmiotów 

wskazanych we wniosku o przyznanie grantu Oś I Powszechny dostęp do szybkiego 

Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach - Zdalna Szkoła 

 

5. Uchwała Nr 201.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie 

oddania w użyczenie Caritas Diecezji Kaliskiej z siedzibą przy ul. Prostej 1A, 62-800 Kalisz, 

działki nr 1257/7 położonej w Słupi pod Kępnem, stanowiącej własność Powiatu  

Kępińskiego 

 

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 


