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PROTOKÓŁ Nr 97.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 12 STYCZNIA 2021 roku o godz.8:30 

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu 

2. Alicja Śniegocka – Członek Zarządu 

3. Renata Ciemny - Członek Zarządu 

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu  

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu  

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu  

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu 

3. Jerzy Dobrzyński – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa 

4. Kinga Hadaś – Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami 

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. 

 Uroczystości w SPZOZ- 31 grudnia 2020r.,  

 Spotkanie Poseł do Parlamentu Europejskiego z zarządem - podsumowanie roku 2020., 

 Stan realizacji budowy hali sportowej przy LO.  

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla 

niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Kępnie na rok 2021, 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły 

niepublicznej Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie na rok 2021, 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie opracowania planów finansowych zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Kępińskiemu 

odrębnymi ustawami na 2021 rok, 
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4. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego 

Centrum  Pomocy Rodzinie w Kępnie do realizacji programu ze środków PFRON „Pomoc 

osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi” – Moduł III. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania zakupionego 

sprzętu komputerowego do podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży w 

Powiecie Kępińskim w czasie COVID-19. 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

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

 

1. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na wybór biegłego 

rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie 

finansowe dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, którym dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest Rada Powiatu Kępińskiego. Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, po przeprowadzeniu zapytania 

ofertowego na podstawie regulaminu zamówień publicznych obowiązującego w jednostce, 

wystąpiła z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie wyboru biegłego rewidenta w celu 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

1. Program Działań Naprawczych przekazany przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, jeżeli w 

sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządza program naprawczy, z uwzględnieniem raportu o 

sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ, na okres nie dłuższy niż 3 lata i przedstawia go 

podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia. W związku ze stratą finansową za 2019 w 

wysokości 3 650 017, 53 dyrekcja SPZOZ w Kępnie przedłożyła w dniu 30 grudnia 2020r. 

program naprawczy. Zarząd zapoznał się z dokumentem i dyskutował o jego treści, 

szczególnie o działaniach naprawczych założonych w programie w zestawieniu z 

założeniami z programu naprawczego z 2019r. zatwierdzonego uchwałą Nr X/58/2019 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2019r. Zarząd zwróci się do dyrekcji SPZOZ z 

prośbą o przedłożenie szczegółowego raportu z realizacji poprzedniego programu 

naprawczego- stopień wykonania/bądź niewykonania rekomendacji programu. Dyrekcja 

SPZOZ zostanie również zaproszona na posiedzenie zarządu celem omówienia 

przedłożonego dokumentu. Dokument zostanie skierowany do Przewodniczącej Rady 

Powiatu celem przekazania pod obrady właściwej komisji rady.  

 

2. Grębanin zatwierdzenie koncepcji projektu „Rozbudowy istniejącego Oddziału Leczniczo-

Rehabilitacyjnego w Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudową 

istniejącego budynku po ostatecznych uwagach wniesionych przez SPZOZ w dniu 5 stycznia 

2021r. Naczelnik wydziału AiB szczegółowo omówił wniesione do koncepcji uwagi oraz 

przedstawił ostateczną wersję koncepcji projektowej.  Zarząd zaakceptował dokumentację. 

Po uzyskaniu akceptacji koncepcji przez zespół projektowy wydział AiB niezwłoczne 
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przekaże projektantowi stanowisko zarządu celem przystąpienia do opracowania właściwej 

dokumentacji technicznej dla planowanej inwestycji.  

 

3. Rozliczenie dotacji za 2020 rok przekazanej Miastu Zielona Góra w ramach umowy na 

przeprowadzenie i finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych w ODiDZ w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia 

Zawodowego w Zielonej Górze. Dotacja została udzielona zgodnie z porozumieniem nr 

14/2020 na jednego ucznia w wysokości 506,00zł. Zarząd zapoznał się z dokumentem i 

zaakceptował rozliczenie.  

 

4. Zawiadomienia wydziału GGN (3) o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej 

ustalenia odszkodowań należnych do wypłacenia przez Powiat Kępiński za nabycie 

nieruchomości w miejscowości Osiny.  Wydłużenie terminów wynika z problematycznego 

charakteru sprawy i konieczności uzupełnienia materiałów dowodowych. Sprawy dotyczą 

zezwoleń na realizację inwestycji drogowej polegającej na „ Rozbudowie drogi powiatowej nr 

5600P na odcinku Kępno- Osiny”. Zarząd zapoznał się z dokumentami i przyjął informację do 

wiadomości. 

 

5. Sprawozdanie stowarzyszenia „TRENO” w związku z zakończeniem realizacji zadania 

publicznego pn.: „Sztuka rękodzieła artystycznego”, 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 z dokumentami i zaakceptował rozliczenie.  

6. Sprawozdanie stowarzyszenia „Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński” w związku z 

zakończeniem realizacji zadania publicznego pn.: „Policyjna lekcja historii Ziemi Kępińskiej”, 

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 z dokumentami i 

zaakceptował rozliczenie.  

7. Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem w 

związku z zakończeniem realizacji zadania publicznego pn.: „Akademia aktywności fizycznej i 

zdrowego odżywiania dla niepełnosprawnych”, 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 z dokumentami i zaakceptował rozliczenie.  

8. Sprawozdanie stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Gminy Baranów w związku z zakończeniem 

realizacji zadania publicznego pn.: „Mały patriota”, 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 z dokumentami i zaakceptował rozliczenie.  

9. Sprawozdanie z wykonania zadania pn. „Wykonanie dokumentacji badawczo-

konserwatorskiej elementów wyposażenia kościoła parafialnego pw. św. Marcina w 

Donaborowie”. Sprawozdanie zostało skontrolowane pod względem merytorycznym i 

rachunkowym przez wydział ZPPP oraz wydział FN. Zarząd zapoznał się z dokumentami i 

zaakceptował rozliczenie.  

10. Wystąpienie pokontrolne wraz z protokołem kontroli działalności Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Słupi pod Kępnem przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kępnie zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 25 marca 2004r. w sprawie 

warsztatów terapii zajęciowej. Zalecenia pokontrolne dotyczą skorygowania i uzupełnienia 

dokumentacji uczestników WTZ oraz sposobu rozliczania kosztów utrzymania budynku 

Caritas Diecezji Kaliskiej w Słupi pod Kępnem. Wystąpienie przekazane do wiadomości 

Zarządu Powiatu Kępińskiego. Zarząd zapoznał się z dokumentem i będzie oczekiwał na 
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dalsze informacje dotyczące wykonania zaleceń pokontrolnych szczególnie w zakresie 

rozliczania kosztów utrzymania budynku.  

11. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I Wydział Cywilny w sprawie powództwa spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością Blanca Plus oddalający obie apelacje Powiatu Kępińskiego 

oraz znoszący wzajemnie miedzy stronami koszty postępowania apelacyjnego. Sprawa 

dotyczy procesu sądowego zapłaty kosztów wykonania niecki basenowej podczas remontu w 

ZSS w Słupi pod Kępnem. Zarząd zapoznał się z dokumentem. W związku z postanowieniem 

wyroku sądu wydział merytoryczny dokona na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

Blanca Plus zasądzonej należności.  

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

stycznia 2021r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 54 

osoby. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

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

stycznia 2021r. Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie. Liczba uczniów – 61 osób. 

Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

14. Rozliczenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

przekazanej przez Powiat Kępiński na podstawie umowy nr ZPPP.032.16.2020-  Umowa 

powierzenia realizacji zadania pn. ,,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”. Rozliczenie zostało skontrolowane 

przez wydziały merytoryczne ZPPP i FN.  Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował 

sprawozdanie. Kolejnym etapem będzie rozliczenie z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim 

w Poznaniu. 

15. Rozliczenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

przekazanej przez Powiat Kępiński na podstawie umowy nr ZPPP.032.17.2020-  Umowa 

powierzenia realizacji zadania pn. ,,Zakup ambulansu sanitarnego przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie z przeznaczeniem do wykorzystania przez 

specjalistyczne zespół ratownictwa medycznego” Rozliczenie zostało skontrolowane przez 

wydziały merytoryczne ZPPP i FN.  Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował 

sprawozdanie. Kolejnym etapem będzie rozliczenie z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim 

w Poznaniu. 

16. Rozliczenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

przekazanej przez Powiat Kępiński na podstawie umowy nr ZPPP.032.2.2020-  Umowa na 

sfinansowanie wkładu własnego w wysokości 750 000,00zł do dotacji celowej z budżetu 

państwa na realizację zadania pn. ,,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”. Rozliczenie zostało skontrolowane 

przez wydziały merytoryczne ZPPP i FN.  Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował 

sprawozdanie. 

17. Rozliczenie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

przekazanej przez Powiat Kępiński na podstawie umowy nr ZPPP.032.25.2020 – umowa na 

dofinansowanie w wysokości 20 000,00zł usługi hotelowej – hotel dla medyka. Rozliczenie 

zostało skontrolowane przez wydziały merytoryczne ZPPP i FN.  Zarząd zapoznał się z 

dokumentami i zaakceptował sprawozdanie. 

18. Pismo wydziału GGN z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie nowych ustaleń dotyczących 

zastrzeżeń do wyceny części działki w m. Osiny wniesionych przez właściciela 

nieruchomości. Rzeczoznawca ustosunkował się do wniesionych uwag, uznał zastrzeżenia 

właścicieli i uwzględnił je w aneksie do operatu pierwotnego. Pierwotny operat szacunkowy 
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opiewał na kwotę 12 474,00zł, po uwzględnieniu zastrzeżeń kwota wartości nieruchomości to 

28 738,00zł. Sprawa dotyczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „ 

Rozbudowie drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno- Osiny”(posiedzenie zarządu z 

dnia 22.12.2020r.) . Zarząd po omówieniu sprawy z Z-cą naczelnika wydziału GGN 

zdecydował o konieczności spotkania z właścicielem nieruchomości celem ostatecznego 

ustalenia wysokości odszkodowania działki. Wydział GGN wystosuje zaproszenie na 

spotkanie. 

19. Wykaz porozumień dotyczących współpracy Powiatu Kępińskiego z innymi samorządami i 

jednostkami w 2020r. Zarząd zapoznał się z dokumentem.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 206.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie 

przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki 

doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 

doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021.(uchwała podjęta jednogłośnie) 

2. Uchwała Nr 207.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie 

ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2021.(uchwała podjęta 

jednogłośnie) 

3. Uchwała Nr 208.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie 

ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon 

w Kępnie na rok 2021. (uchwała podjęta jednogłośnie) 

4. Uchwała Nr 209.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie 

opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych Powiatowi Kępińskiemu odrębnymi ustawami na 2021 rok. .(uchwała 

podjęta jednogłośnie) 

5. Uchwała Nr 210.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 12 stycznia 2021r.w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 

oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do realizacji 

programu ze środków PFRON „Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III. .(uchwała podjęta 

jednogłośnie) 

6. Uchwała Nr 211.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie 

nieodpłatnego przekazania zakupionego sprzętu komputerowego do podmiotów 

wskazanych we wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 pn. „Kształcenie zawodowe młodzieży w Powiecie Kępińskim w czasie COVID-

19. .(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             /-/ 
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3. Członek Zarządu Powiatu – Renata Ciemny    /-/ 

4. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska             /-/ 

5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki               /-/ 

 

Protokołowała: M. Osada 


