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PROTOKÓŁ Nr 108.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 15 KWIETNIA 2021 roku o godz. 8:30 

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 

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, starosta przedstawił 

sprawozdanie z okresu między zarządami: 

 Grębanin- spotkanie zespołu roboczego z projektantką, omówienie proponowanych 

wariantów wyglądu elewacji budynku, wybór przez zespół roboczy dwóch wariantów 

elewacji budynku, szacowane koszty wariantów elewacji. Wybrane warianty wraz z 

uwagami członków zespołu roboczego zostały przesłane do projektantki. Kolejnym etapem 

będzie uzgadnianie wyglądu elewacji z konserwatorem zabytków. 

 Kolejne obcięcia kontraktu w SPZOZ na rok 2021 

 Masowy punkt szczepień- akceptacja lokalizacji przez NFZ i PSSE.  

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyboru ofert na realizacje zadań 

publicznych Powiatu Kępińskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie 
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Komisja konkursowa opiniowała złożone oferty na posiedzeniu w dniu 07.04.2021 r. oraz 

13.04.2021 r. Po sporządzeniu protokołu z przebiegu postępowania wraz ze zbiorczym wykazem 

ofert i propozycją wysokości dotacji, przedłożyła go Zarządowi, który podejmuje ostateczną 

decyzję w sprawie wyboru ofert. W odpowiedzi na konkurs złożonych zostało 13 ofert- 2 oferty 

odrzucono podczas oceny formalnej, 11 ofert zostało ocenionych merytorycznie. Po ocenie 

merytorycznej komisja zaproponowała wybór 8 najwyżej ocenionych ofert do realizacji zadań 

publicznych. Kwota dotacji 57 380,00zł 

 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia 

kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jej części stanowiącej działkę 

ewidencyjną nr 347/2, położoną w jednostce ewidencyjnej Kępno- miasto w obrębie 

ewidencyjnym Miasto Kępno.   

 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia 

kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jej części stanowiącej działki 

ewidencyjne nr 599/20, 559/17 i 562/1 położone w jednostce ewidencyjnej Kępno – miasto, 

w obrębie ewidencyjnym Miasto Kępno  

 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

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. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod Kępnem z prośbą o uzupełnienie 

środków finansowych o kwotę 350 000,00zł na zakup usług pozostałych. Brak środków nie 

pozwala na realizację m.in. odtworzenia oznakowania poziomego ulic, wycinki i utrzymania 

zieleni, czyszczenia przepustów, zamiatania ulic, wykonania projektów organizacji ruchu i 

innych prac. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.   

 

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

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

osób. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

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

kwietnia 2021r. Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie. Liczba uczniów – 83 osoby. 

Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

4. Wniosek o udzielenie dotacji w wysokości 6 593,95zł z budżetu Powiatu Kępińskiego na 3 

uczniów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie, którzy uzyskali świadectwo 

dojrzałości w 2020r. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 

5. Zawiadomienie 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. 

 

6. Protokoły kontroli przeprowadzonych w październiku 2020r. przez Komisję Rewizyjną w 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie oraz Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie, przekazane zarządowi przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgodnie 

z § 81 Statutu Powiatu Kępińskiego. Analiza przedłożonych do kontroli materiałów pozwala 
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stwierdzić prawidłowość wykonywanych zadań i realizacji celów w prowadzonej przez placówki 

działalności w 2019r. Komisja Rewizyjna nie ma zastrzeżeń do zakresu prowadzonej 

działalności objętej kontrolą za 2019r. SPZOZ i PCPR. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

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

informacją o ilości wykonanych badań RTG i mammografii w miesiącu marcu 2021 r. Liczba 

badań RTG i mammografii ogółem w marcu – 1643. Badania komercyjne marzec 188.   

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.  

 

8. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z prośbą o 

wyrażenie zgody na montaż i posadowienie 6 tonowego zbiornika tlenu medycznego na terenie 

szpitala w Kępnie na działce nr 1909/1. Zarząd wyraził zgodę na montaż i posadowienie 

zbiornika.  

 

9. W związku z decyzją w sprawie zamiaru przedłużenia Pani Alicji Zimoch powierzenia 

stanowiska dyrektora zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem do dnia 31 sierpnia 

2022r. zarząd wystąpi do Rady Pedagogicznej ZSS z prośbą o zaopiniowanie zamiaru 

przedłużenia powierzenia ww. stanowiska dotychczasowej Pani Dyrektor. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 

1. Uchwała Nr 233.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 kwietnia 2021r.w sprawie 

wyboru ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2021 roku przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

2. Uchwała Nr 234.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 kwietnia 2021r.w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z 

użytkowania jej części stanowiącej działkę ewidencyjną nr 347/2, położoną w jednostce 

ewidencyjnej Kępno- miasto w obrębie ewidencyjnym Miasto Kępno.   

 

4. Uchwała Nr 235.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 kwietnia 2021r.w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z 

użytkowania jej części stanowiącej działki ewidencyjne nr 599/20, 559/17 i 562/1 położone 

w jednostce ewidencyjnej Kępno – miasto, w obrębie ewidencyjnym Miasto Kępno  

 

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  /-/ 
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5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki    /-/ 

 

Protokołowała: M. Osada 

 

 


