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PROTOKÓŁ Nr 103.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 16 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: 

 Konwent Powiatów Polskich- centralizacja szpitali, działania MZ,  

 Wideokonferencja z Wojewodą Wielkopolskim- sytuacja ilości zakażeń w powiatach, 

zmiany w systemie oświaty- zatrudnianie psychologów w szkołach, stworzenie klas 

integracyjnych w szkołach gdzie uczniowie będą mogli korzystać z pomocy opiekuna, 

pozostawienie w szkołach specjalnych dzieci ze znacznym stopniem upośledzenia, 

szczepienia nauczycieli-90% osób zostało zaszczepionych, propozycja łączenia poradni 

psychologiczno- pedagogicznych z centrami rodziny. 

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

1. Uchwała Zarządu 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, 

Zmiany: przesunięcie środków w wysokości 50 000,00zł na malowanie w LO Nr I, przesunięcie środków 

w budżecie ZSP Nr2- z zakupu energii do usług pozostałych.  
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2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania komisji konkursowej 

opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Uchwałą Nr 219.VI.2021 Zarządu 

Powiatu Kępińskiego z dnia 22 lutego 2021r., 

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) organ administracji publicznej ogłaszający otwarty konkurs 

ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W skład komisji wchodzą 

przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe 

lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe 

lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. 

 

 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przedłużenia umowy użyczenia na lokal 

użytkowy położony w Kępnie przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka nr 36. 

 

Uchwała dotyczy przedłużenia umowy użyczenia lokali użytkowych, mieszczących się w budynku położonym 

w Kępnie przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka nr 36, na okres do dnia 31 grudnia 2030 r., na rzecz Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, ul. Szpitalna nr 7. Pomieszczenia są przeznaczone na: 

Pogotowie Ratunkowe, Poradnię Ginekologiczno-Położniczą, Poradnię Przeciwgruźliczą. 

 

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 zmian w składach osobowych stałych 

komisji Rady Powiatu Kępińskiego 

 

Uchwała do wiadomości zarządu, dotyczy rezygnacji złożonej przez radnego Zdzisława Burzałę w dniu 2 

marca 2021r. na XXIX sesji Rady Powiatu Kępińskiego z prac w Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska, do której został powołany z jednoczesnym zgłoszeniem akcesu do składu Komisji Budżetu 

 

2. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rodzaju zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadające według algorytmu w 2021 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynikających z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

Uchwała dotyczy określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, na które przeznacza środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Powiatową radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych. Uchwała została omówiona przez dyrektora PCPR na posiedzeniu Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej i Pomocy w Rodzinie.   

3. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków położonych na 

obszarze powiatu kępińskiego 

W związku ze zmianą zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.) dotacje z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane mogą być udzielane nie tylko przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków, ale również przy zabytkach ujętych w gminnych ewidencjach zabytków. Znacznie, zatem 

zwiększony został krąg podmiotów uprawnionych do składania wniosków o udzielenie dotacji. 

 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Dokumenty zostaną przekazane 

Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przekazania do stosownych komisji rady 

oraz  przedstawienia na najbliższej sesji.  
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IV. W punkcie czwartym wicestarosta przedstawiła i omówiła: 

 

1. Opracowanie „Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna powiatu kępińskiego w 

roku 2020” złożone przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kępnie. Zarząd 

zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany na ręce Przewodniczącej 

Rady Powiatu celem przedłożenia na sesji Rady Powiatu Kępińskiego w miesiącu kwietniu. 

2. Decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2021 r. odwołującą polecenie z dnia 12 

października 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia do odwołania działalność domów 

pomocy społecznej poprzez zakaz opuszczania terenu jednostki z wyjątkiem sytuacji 

wymagających konsultacji medycznych, zakaz odwiedzin, zakaz urlopowania. Zarząd zapoznał 

się decyzją.  

 

3. Decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2021 r. polecającą zapewnić wspólnie z 

dyrektorami domów pomocy społecznej we współpracy z właściwym miejscowo inspektoratem 

sanitarnym organizację opuszczania DPS-ów przez mieszkańców i urlopowania mieszkańców, 

którzy przyjęli dwie dawki szczepionki przeciwko COVID-19, organizację odwiedzin 

mieszkańców pod warunkiem potwierdzenia przez odwiedzających przyjęcia dwóch dawek 

szczepionek a w przypadku, gdy osobą odwiedzającą jest osoba niezaszczepiona –przyjęcie 

szczepionki przez mieszkańca, który jest odwiedzany. Ostateczna decyzja w zakresie 

zniesienia ograniczeń należy do organu prowadzącego DPS i powinna uwzględniać zarówno 

aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu jak i ocenę stopnia realizacji szczepień 

w danym domu.  Zarząd zapoznał się z decyzją.  

 

4. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni kierowane do Powiatowej Stacji 

Sanitarno - Epidemiologicznej w Kępnie, otrzymane do wiadomości zarządu, w związku z 

powyższą decyzją Wojewody Wielkopolskiego, z prośbą o zajęcie stanowiska w zakresie 

ograniczeń związanych z pandemią w DPS w Rzetni. Dyrektor w piśmie informuje, że obecnie 

w domu przebywa 62 mieszkańców, z czego 59 zostało zaszczepionych dwoma dawkami 

szczepionki, 2 mieszkańców z uwagi na stan zdrowia jedną dawką szczepionki i jeden nowy 

mieszkaniec oczekujący na szczepienie. W związku z powyższą decyzją WUW, dyrektor 

proponuje w piśmie zasady opuszczania placówki przez mieszkańców i odwiedzin przy 

przestrzeganiu zasad reżimu sanitarnego. Zarząd zapoznał się z treścią pisma. Powiatowy 

Państwowy Inspektorat Sanitarny w odpowiedzi na powyższe nie wnosi zastrzeżeń do 

rozwiązań organizacyjnych zaproponowanych przez DPS.  

 

5. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w związku z powyższą decyzją 

Wojewody Wielkopolskiego oraz opinią PSSE, z prośbą o podjęcie decyzji w zakresie 

zniesienia ograniczeń związanych z pandemią w DPS w Rzetni i organizację funkcjonowania 

placówki zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie powyżej.  Zarząd, z uwagi na troskę o życie 

i zdrowie mieszkańców domu oraz dużą liczbę zakażeń SARS-CoV-2 w ostatnim czasie, nie 

wyraził zgody na zniesienie ograniczeń w funkcjonowaniu DPS.  

 

6. Pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Kępnie z prośbą  

o akceptację podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników niepedagogicznych 

poradni 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. Skutki finansowe od 03.2021 – 12.2021 wyniosą 5 650,00zł. Zarząd zaopiniował 

wniosek pozytywnie. 

 

7. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z 

informacją o ilości wykonanych badań RTG i mammografii w miesiącu styczniu i lutym 2021 r. 

Liczba badań RTG i mammografii ogółem w styczniu – 1243, w lutym 1388. Badania 
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komercyjne styczeń -118, luty – 162.   Obowiązek monitorowania badań wykonywanych 

komercyjnie i składania comiesięcznego raportu wynika z zapisów umowy o dofinansowanie 

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”. Zarząd zapoznał się z informacją. Pismo zostanie przekazane do wydziału 

merytorycznego celem monitorowania ilości wykonywanych badań.  

 

 

8. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie złożone w nawiązaniu do 

narady z dyrektorami placówek oświatowych z dnia 1 marca 2021r. gdzie dyskutowano o 

potrzebach inwestycyjnych szkół. Dyrektor w piśmie informuje o planowanych na lata 2021-

2024 niezbędnych do wykonania w obiektach szkolnych inwestycjach, pracach remontowych i 

kosztach ich wykonania oraz o planowanych wydatkach na pomoce dydaktyczne. Planowane 

wydatki remontowe na rok 2021 wynoszą 82 000,00zł w tym zabezpieczone przez szkołę 

46 000,00zł.. Planowane wydatki na pomoce dydaktyczne w 2021r. wynoszą ok. 35 000,00zł. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości. Po analizie potrzeb wszystkich placówek 

oświatowych zarząd podejmie dalsze decyzje.  

 

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

Diecezji Kaliskiej w sprawie dopełnienia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisma, obowiązku 

złożenia rocznego sprawozdania z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod 

Kępnem. Pismo otrzymane do wiadomości zarządu. Sprawa dotyczy niezłożenia w terminie do 

dnia 1 marca 2021r. ww. sprawozdania Zarząd przyjął informację do wiadomości i wystąpi do 

PCPR z prośbą o informację jak wyglądała dotychczasowa korespondencja w powyższych 

sprawach między PCPR a WTZ w zestawieniu chronologicznym, jakie działania podejmowało 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz jak WTZ-ty wywiązywały się z udzielania 

odpowiedzi na pisma i z terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych. 

 

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

marca 2021r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 46 osób. 

Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

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

marca 2021r. Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie. Liczba uczniów – 80 osób. 

Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

12. Decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2021 r. zmieniającą wcześniej wydane 

decyzje  

w sposób polecający w okresie od 13 marca do odwołania realizację świadczeń opieki 

zdrowotnej  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez 

zapewnienie  

w podmiocie leczniczym 5 łóżek obserwacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia 

SARS-CoV-2. Zarząd przyjął informację do wiadomości. Dokument został przekazany do 

SPZOZ w dniu jego otrzymania.   

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 221.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 marca 2021r. 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 (uchwała podjęta jednogłośnie) 
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2. Uchwała Nr 222.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 marca 2021r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym 

Uchwałą Nr 219.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 lutego 2021r. (uchwała 

podjęta jednogłośnie) 

 

3. Uchwała Nr 223.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 marca 2021r. w sprawie 

przedłużenia umowy użyczenia na lokal użytkowy położony w Kępnie przy ul. Ks. P. 

Wawrzyniaka nr 36(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 


