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PROTOKÓŁ Nr 109.VI.2021 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 20 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: 

 Punkt szczepień – ostatnie przygotowania, kompletowanie wyposażenia, parkingi, kontrola 
Narodowego Funduszu Zdrowia w miejscu punktu szczepień, kontrola PSSE na miejscu.  

 Koroner – starosta poinformował członków zarządu o sytuacjach związanych z problemem 
stwierdzania zgonów przez lekarzy POZ, projekcie nowej ustawy oraz sytuacji stwierdzania 
zgonów w okolicznych powiatach. 

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

1. Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu. 
 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił 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, 

 
Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Dokumenty zostaną przekazane 
Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przekazania do stosownych komisji rady oraz 
przedstawienia na najbliższej sesji.  

 
IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 
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1. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z prośbą o ponowne podjęcie decyzji w 
sprawie zniesienia ograniczeń w DPS Rzetnia w związku z wnioskiem mieszkańców oraz 
decyzją 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. Zarząd wyraził zgodę na zniesienie 
ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 w DPS, jednak ze ścisłym zachowaniem zasad 
reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa mieszkańców opisanych przez w przedmiotowym piśmie. 
 

2. Pismo Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu i Skarbnika Powiatu z propozycją do 
zaakceptowania, po wcześniejszej analizie, potrzeb i niezbędnych wydatków remontowych i 
inwestycyjnych w placówkach oświatowych. Pismo wskazuje zadania do zaakceptowania wraz 
z terminami i kosztami ich wykonania. W 2021r. niezbędne środki na modernizację obiektów 
oświatowych to 400 000,00zł, w roku 2022- 800 000,00zł. Zarząd zatwierdził wykaz zadań i 
wprowadzenie ich do budżetu powiatu z podziałem na lata 2021-2022. 
 
V. Na posiedzeniu podjęto: 

 
1. 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    /-/ 

4. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska  /-/ 

5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki    /-/ 

 

Protokołowała: M. Osada 

 

 


