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PROTOKÓŁ Nr 98.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 19 STYCZNIA 2021 roku o godz.8:30  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu - nieobecny 

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. Beata Andrzejewska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Kępnie 

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

Zdrowotnej w Kępnie 

5. Anita Handrysik – Główna Księgowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

6. Robert Szymański – Epidemiolog w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

7. Marika Możdżanowska- Specjalista d/s inwestycji, programów oraz projektów 

zdrowotnych 

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, wicestarosta przedstawiła 

sprawozdanie z okresu między zarządami. 

 Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie- posiedzenie, 

 Spotkanie z sołtysami z terenu gminy Bralin,  

 Spotkanie Noworoczne z mediami, 

 Spotkanie Noworoczne z włodarzami gmin- podniesienie tematu dotyczącego finansowego 

wsparcia SPZOZ przez gminy- gmina Kępno przekazała 1 mln zł, pozostałe gminy rozważą 

możliwość pomocy dla placówki, 

 Konwent starostów – tematem przewodnim konwentu była planowana centralizacja szpitali.  

II. W punkcie drugim wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał zarządu: 

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu 

multimedialnego, komputerowego oraz oprogramowania zakupionego w ramach zadania publicznego 

pn. „Wolni – Nieuzależnieni”, współfinansowanego, ze środków Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego 
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2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego 

w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kępińskiego. 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

III.  W punkcie trzecim wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego: 

1. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021, 

 

2. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/152/2020 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Kępińskiego, 

 

3. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w 

uchwale Nr XXVII/160/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: 

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

 

Projekty uchwał szczegółowo omówił skarbnik. Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. 

Dokumenty zostaną przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przekazania do 

właściwej komisji rady oraz przedstawienia na najbliższej sesji.  

 

IV. W punkcie czwartym wicestarosta przedstawiła i omówiła: 

 

1. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przedstawiła zarządowi w 

prezentacji szczegółowy raport z wykonania programu naprawczego z 2019r. zatwierdzonego uchwałą 

Nr X/58/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2019r. Omówiono stopień 

wykonania/bądź niewykonania rekomendacji założonych w programie. Przedstawione zostały również 

założenia nowego dokumentu.   

 

2. Pisma dyrektora SPZOZ otrzymane w odpowiedzi na prośbę zarządu dotyczącą informacji nt. 

zadłużenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, okresu rozłożenia płatności na raty i ich 

wysokość w całym okresie spłaty. Dyrektor omówiła system spłat ratalnych i wysokość zobowiązań, 

zapewniła o terminowości regulowania zobowiązań. Zarząd przyjął informację do wiadomości i 

zwrócił się z prośbą o przekazanie przez SPZOZ potwierdzenia uregulowania zobowiązań wobec ZUS 

ze środków umorzonej przez powiat pożyczki.  

 

3. Pisma dyrektora SPZOZ otrzymane w odpowiedzi na prośbę zarządu dotyczącą informacji nt. 

aktualnych danych liczbowych dotyczących personelu zatrudnionego w SPZOZ z podziałem na 

poszczególne grupy zawodowe, zestawienie wynagrodzeń personelu SPZOZ za 2020r. Dyrektor 

omówiła pism, liczbę i obowiązki zatrudnionego personelu. Zarząd zapoznał się z treścią pism i 

przyjął informację do wiadomości.  

 

4. Pismo dyrektora SPZOZ z prośbą o przekazanie środków w wysokości 220 000,00zł zgodnie z umową 

nr ZPPP.032.2.2020 z dnia 19 lutego 2020r. Wydział merytoryczny zleci przekazanie środków do 

SPZOZ.  

 

5. Przekazane przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Kępiński. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Analizę 

przeprowadzono uwzględniając dane przekazane przez poszczególne jednostki oświatowe Analiza 

wykazała, że w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński osiągnięto wymagane 

wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 i 30a cytowanej ustawy. Sprawozdanie 

zostanie przekazane w terminie 7 dni Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Radzie Powiatu Kępińskiego, 

dyrektorom jednostek oświatowych oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

 

6. Przekazane przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu rozliczenie roczne z wykorzystania dotacji 

za 2020 dla niepublicznej szkoły – Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. W 2020r. 

przekazano kwotę dotacji w wysokości 36 891,36zł na 408 uczniów oraz dotacje na za uzyskane 

świadectwa dojrzałości dla 2 uczniów w wysokości 1 967,34zł.W związku z brakiem uczestnictwa w 

zajęciach przez 8 uczniów w grudniu 2020r. wystąpiono do organu prowadzącego szkołę o zwrot 
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dotacji nadmiernie pobranej w wysokości 723,36zł. Dotacja została zwrócona 11.01.2021r. Zarząd 

zapoznał się z dokumentami i zaakceptował rozliczenie.  

 

7. Zawiadomienia wydziału GGN o zakończeniu jednego z postępowań dowodowych w sprawie 

ustalenia odszkodowania należnego do wypłacenia przez Powiat Kępiński nieruchomości położonej w 

miejscowości Osiny. Sprawa dotyczy 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. 

 

8. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dotyczące ustalenia miesięcznego kosztu 

utrzymania mieszkańca w DPS Rzetnia. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 2021r. 

wyliczony w oparciu o art. 6 ust.15 ustawy o pomocy społecznej wynosi 5 159,00zł. Zarząd na 

podstawie art. 6 ust. 15 i art. 60 ust. 3 powyższej ustawy ustalił koszt utrzymania jednego mieszkańca 

DPS w Rzetni w 2021r. w wysokości - 4 800,00 zł. 

9. Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 1 nowego 

mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

10. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z informacją, że zgodnie z zatwierdzonym 

planem finansowym jednostki na 2021r. w styczniu br. dokonana zostanie regulacja płac pracowników 

DPS w Rzetni o średnio 200,00 zł brutto dla każdego pracownika. Podwyżka wynika ze wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia za pracę. DPS posiada w budżecie środki na wprowadzenie podwyżek. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

11. Rozliczenie rzeczowo-finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wraz z 

dokumentacją potwierdzającą realizację zadania pod nazwą „Dofinansowanie zakupu ciężkiego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. 

Rozliczenie dotyczy porozumienia z dnia 22 maja 2020r. Sprawozdanie zostało skontrolowane pod 

względem merytorycznym i rachunkowym przez wydziały merytoryczne. Zarząd zatwierdził 

sprawozdanie. 

12. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadania zgodnie z porozumieniem zawartym z 

Powiatem Kępińskim w dniu 19.11.2020r. na zadanie: „Uczestniczenie Powiatu Kępińskiego w 

finansowaniu zakupu namiotu ekspresowego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w 

Kępnie”. Sprawozdanie zostało skontrolowane pod względem merytorycznym i rachunkowym przez 

wydziały merytoryczne. Zarząd zatwierdził sprawozdanie. 

13. Pismo Wójta Gminy Trzcinica o wykonanie chodnika przy drodze powiatowej Trzcinica- Siemionka. 

Budowa chodnika podyktowana jest wnioskami mieszkańców oraz rozwojem budownictwa 

mieszkaniowego przy tej drodze. Zarząd przekaże sprawę do Powiatowego Zarządu Dróg z prośbą o 

zbadanie zasadności wykonania chodnika, oszacowania przybliżonych kosztów jego wykonania oraz 

informację czy Powiatowy Zarząd Dróg posiada w budżecie ewentualne środki na wykonanie zadań 

związanych z budową chodników. Ponadto zarząd zwróci się do Pana Wójta z prośbą o rozważenie 

możliwości partycypacji w kosztach budowy wnioskowanego chodnika.  

14. Decyzję Wojewody Wielkopolskiego polecającą do odwołania dla Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie 

leczniczym 5-ciu łózek obserwacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-Cov-2. Zarząd 

przyjął informację do wiadomości. Decyzja została przekazana do SPZOZ.  

15. Pismo Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych z prośbą o ufundowanie wzorem lat 

poprzednich pięciu pucharów o zdobycie, o które będą rywalizować w sezonie lotowym 2021 hodowcy 

Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Kępno, Sekcja Kępno IV. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie. Wydział merytoryczny przygotuje puchary do przekazania.  

 

16. Pismo Narodowego Funduszu Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu w sprawie 

kampanii społecznej #szczepimy się. NFZ zwraca się z prośbą o wsparcie i zaangażowanie w 

upowszechnianiu wiedzy na temat szczepienia przeciw COVID-19 oraz zachęcania mieszkańców 

powiatu do udziału w szczepieniu. Zarząd zapoznał się z pismem. Informacja zostanie przekazana do 

wydziału ZPPP celem upowszechnienia na stronie internetowej powiatu.  
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17. Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 2020r.. Zarząd 

zapoznał się z informacją. Dokument zostanie przekazany do Przewodniczącej Rady Powiatu 

Kępińskiego celem przedłożenia na najbliższej sesji rady powiatu. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 212.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie 

nieodpłatnego przekazania sprzętu multimedialnego, komputerowego oraz oprogramowania 

zakupionego w ramach zadania publicznego pn. „Wolni – Nieuzależnieni”, współfinansowanego, ze 

środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, (uchwała podjęta jednogłośnie) 

2. Uchwała Nr 213.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie 

ustalenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Kępińskiego. (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 


