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PROTOKÓŁ Nr 102.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 9 MARCA 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- 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  

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu 

 

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: 

 Wizyta Ministra Zdrowia- dyskusja nt. sytuacji w służbie zdrowia, dalszych planów 

związanych z centralizacją szpitali.  

 Konkurs na zagospodarowanie terenu przy LO- ogłoszenie konkursu na 

zaprojektowanie terenu zielonego wokół Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka 

Sucharskiego w Kępnie dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez 

Powiat Kępiński 

  spotkanie z dyrektorami szkół- dyskusje odnośnie potrzeb inwestycyjnych, 

remontowych i sprzętowych na lata 2021-2024, dyskusja nt. przygotowania do matur. 

 Wideokonferencja z Senator RP Ewą Matecką nt. sytuacji szpitali. 

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

Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu. 

 

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

Kępińskiego: 

1. Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu. 
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IV. W punkcie czwartym wicestarosta przedstawiła i omówiła: 

 

1. Pismo Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie z 

wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2021 dodatkowych środków 

finansowych w wysokości 50 000,00zł na malowanie korytarzy i klatek schodowych w 

budynku szkoły. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 

2. Informację Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 1 

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

3. Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie z informacją o złożeniu 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w odpowiedzi na konkurs 

ogłoszony w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego poddziałanie 

7.2.2 wniosku o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia 

Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim”. Projekt 

zakłada objęcie wsparciem 160 dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz 80 rodziców. Okres 

realizacji 09.2021 – 06. 2023. Całkowita wartość projektu to kwota 4 139 899,95zł w tym 

dofinansowanie 3 725 909, 95zł. Zarząd przyjął informację do wiadomości i będzie oczekiwał 

na rozstrzygnięcie konkursu. 

 

4. Pismo Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w informacją o zatwierdzeniu w 

zakresie rzeczowym i finansowym rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa udzielonej 

Powiatowi Kępińskiemu na wsparcie realizacji zadania pn.: „Zakup ambulansu sanitarnego 

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie z przeznaczeniem do 

wykorzystania przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego” na podstawie umowy 

nr 24/2020/ZD z dnia 9 listopada 2020r. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

5. Pismo Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w informacją o zatwierdzeniu w 

zakresie rzeczowym i finansowym rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa udzielonej 

Powiatowi Kępińskiemu na wsparcie 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” na podstawie umowy nr 

23/2020/ZD z dnia 9 listopada 2020r. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

6. Pismo Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu przekazujące opracowanie 

dotyczące poziomu bezrobocia oraz zmiany klimatu koniunktury gospodarczej wybranych 

branż, jakie zaistniały w 2020r. tj. w pierwszym roku trwania pandemii COVID 19 w 

województwie wielkopolskim. Zarząd zapoznał się z dokumentem i przyjął informacje do 

wiadomości. 

 

7. Zawiadomienie Wójta Gminy Bralin o podjęciu przez Radę Gminy Bralin uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ternu 

wokół Sanktuarium Maryjnego „Na Pólku” pod Bralinem. Wnioski do zmiany planu można 

składać w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zarząd zapoznał się z 

dokumentem.   

 

8. Pismo Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie z 

prośbą  

o akceptację regulacji płac zasadniczych dla 5 pracowników obsługi i administracji w 

wysokości po 200,00zł brutto na osobę od dnia 1 marca 2021r. Regulacja związana jest z 

podniesieniem od 1 stycznia 2021r. minimalnego wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 

2 800,00zł. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. 
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9. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie z prośbą  

o akceptację podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego dla 6 pracowników obsługi i 

administracji w wysokości po 200,00zł brutto na osobę od dnia 1 marca 2021r. Regulacja 

związana jest z podniesieniem od 1 stycznia 2021r. minimalnego wynagrodzenia 

zasadniczego do kwoty 2 800,00zł. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 

10. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie z prośbą  

o wyrażenie zgody na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego dla 5 pracowników 

obsługi i administracji w wysokości po 200,00zł brutto na osobę od dnia 1 marca 2021r. 

Regulacja związana jest z podniesieniem od 1 stycznia 2021r. minimalnego wynagrodzenia 

zasadniczego do kwoty 2 800,00zł Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 

11. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem z prośbą  

o akceptację podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników obsługi i 

administracji w wysokości po 200,00zł brutto na osobę od dnia 1 marca 2021r. Regulacja 

związana jest z podniesieniem od 1 stycznia 2021r. minimalnego wynagrodzenia 

zasadniczego do kwoty 2 800,00zł Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 

12. Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie z prośbą o rozważenie możliwości 

współfinansowania w 2021r. przez Starostwo Powiatowe w Kępnie zakupu radiowozu 

nieoznakowanego wraz z video-rejestratorem dla Komendy Powiatowej Policji w Kępnie w 

systemie 50%/50% w ramach Programu Modernizacji Policji poprzez Fundusz Wsparcia 

Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Całkowity koszt ww. samochodu to 

240 000,00zł, komendant zwraca się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty w 

wysokości 120 000,00zł.  Komenda Powiatowa Policji w Kępnie posiada tylko jeden 

nieoznakowany pojazd realizujący zadania w grupie SPEED, który umożliwia bardzo 

efektywną realizację zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie naszego 

powiatu i ochroną życia i zdrowia mieszkańców. Tylko w 2020r. policjanci z grupy SPEED 

ujawnili 12 przestępstw, 2393 wykroczeń, nałożyli 2233 mandatów karnych, sporządzili 12 

wniosków o ukaranie, pouczyli 189 uczestników ruchu drogowego oraz zatrzymali 118 praw 

jazdy.  Zarząd zdecydował, że rozważy wniosek przy podziale nadwyżki budżetowej.  

13. Decyzję wydziału GGN ustalającą ostatecznie wysokość spornego odszkodowania należnego 

do wypłacenia przez Powiat Kępiński za nieruchomość geodezyjną – 1 działka- położona 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 dokumentem i przyjął informację do wiadomości. 

 

14. Pismo Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusza Myrdy w sprawie projektu 

„Rewitalizacja linii kolejowej nr 181 Oleśnica- Syców – Kępno w celu uruchomienia 

połączenia Wielunia z Wrocławiem oraz włączenia Sycowa do sieci regionalnego 

wojewódzkiego transportu kolejowego” w ramach rządowego Programu Uzupełniania 

Lokalnej I Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 r. W związku z 

koniecznością niezwłocznego ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na opracowanie dokumentacji dla ww. projektu członek zarządu zwraca się z prośbą o zajecie 

ostatecznego stanowiska w sprawie współfinansowania przez Powiat Kępiński realizacji 

projektu do 10 marca br. z jednoczesną informacją czy w przypadku odmownego stanowiska 

jednego lub części pozostałych partnerów powiat deklaruje solidarne pokrycie pozostałej 

części kosztów wg zaproponowanej proporcji. Pismo informuje, że samorządy województw 

(UMWD, UMWW) podtrzymują stanowisko dotyczące deklaracji pokrycia 50% kosztów 

realizacji zadania wraz z wolą uruchomienia i finansowania przewozów kolejowych na ww. 

odcinku. Zarząd z uwagi na konsekwencje finansowe, jakie może rodzić ewentualne 

przystąpienie do projektu i konieczność analizy i dyskusji z odpowiednią komisją rady powiatu 
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zwróci się o przesunięcie terminu udzielenia ostatecznej odpowiedzi w sprawie przystąpienia 

do projektu do 31 marca 2021r.  

 

15. Ofertę firmy FORMEDIS na nadzór nad działalnością leczniczą Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie poprzez koncentrację prac monitorujących na obszarze 

ekonomiczno –operacyjnym. Firma oferuje wykonywanie usługi poprzez weryfikację i 

controling kluczowych wskaźników efektywności obszaru finansowo – ekonomicznego, 

kluczowych wskaźników efektywności obszaru operacyjnego, prezentację multimedialną 

kluczowych wskaźników realizowaną przez analityka danych FORMEDIS oraz obecność 

kluczowego doradcy FORMEDIS w osobie eksperta ds. restrukturyzacji podmiotów 

leczniczych/ds. ekonomii zdrowia na prezentacji okresowych wyników efektywności 

działalności leczniczej Szpitala w siedzibie powiatu. Koszt prowadzenia nadzoru to 3 800,00zł 

miesięcznie. Zarząd zdecydował, że zapozna się z ofertą na spotkaniu z przedstawicielami 

firmy Formedis.  

 

16. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod Kępnem otrzymane w odpowiedzi 

na pismo zarządu w sprawie zaopiniowania możliwości wykonania dokumentacji przez PZD 

oraz chodnika przez gminę Trzcinica w miejscowości Kuźnica Trzcińska kierunek Ignacówka 

Trzecia. PZD informuje, że nie posiada zabezpieczonych środków finansowych na wykonanie 

wnioskowanej przez Wójta Gminy dokumentacji technicznej. Zarząd rozważy możliwość 

wykonania dokumentacji technicznej na powyższy chodnik w przypadku pojawienia się 

wolnych środków w budżecie powiatu. 

 

17. Pismo WUW z informacją o wnioskach z kontroli przeprowadzanych w jednostkach 

wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Od wielu lat obserwuje się problem w znalezieniu 

dzieciom będącym w pieczy zastępczej miejsca w placówce opiekuńczo – wychowawczej 

typu specjalistyczno- terapeutycznego ze względu na zbyt małą liczbę takich placówek i  duże 

zapotrzebowanie. Obecnie na terenie województwa wielkopolskiego nie funkcjonuje żadna 

placówka prowadząca ww. działalność, co powoduje konieczność umieszczania dzieci poza 

ternem wielkopolski. Pismo wnosi o rozważenie możliwości uruchomienia i prowadzenia ww. 

placówki. Zarząd zapoznał się z pismem. Z uwagi na brak możliwości lokalowych na chwilę 

obecna nie jest możliwe uruchomienie placówki przez powiat.  

 

18. Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie kierowane do Dyrektora Caritas 

Diecezji Kaliskiej w sprawie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne wydane w związku z 

kontrolą Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem otrzymane do wiadomości 

zarządu. Sprawa dotyczy opłat mediów oraz kosztów opału za pomieszczenia, w których 

funkcjonuje WTZ. Zarząd przyjął informację do wiadomości i będzie oczekiwał na dalsza 

korespondencję w sprawie.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

Na posiedzeniu nie podjęto uchwał.  

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   /-/ 
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4. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska /-/ 

5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki   /-/ 

 

Protokołowała: M. Osada 


