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PROTOKÓŁ Nr 113.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 31 MAJA 2021 roku o godz. 9:00 

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu  

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 

 

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. 

 Wizyta u Wojewody Wielkopolskiego wraz z Wicestarostą i członkiem zarządu 

Markiem Potarzyckim - spotkanie robocze, dyskusja nt. dofinansowania organizacji 

transportu zbiorowego, możliwości uruchomienia biura paszportowego, możliwe 

terminy podpisania umów o dofinansowanie realizacji zadań drogowych, zaproszenie 

na inaugurację roku szkolnego i otwarcie hali sportowej. 

 Zarząd dyskutował nt. wprowadzenia nadzoru finansowego i kontrolingu w SPZOZ.    

 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu 

Kępińskiego związanych z realizacją Umowy nr 2/2021/AOON z dnia 11.05.2021r. w 

sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu 

Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. 
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2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu 

Kępińskiego związanych z realizacją Umowy nr 105/2021 z dnia 07.04.2021r. o 

powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. 

Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” 

 

3. 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. 

 

Zarząd 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 Wykonawcy budowy hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr I w Kępnie z 

wnioskiem o przedłużenie terminu końcowego złożenia wymaganych dokumentów 

odbiorowych, w tym pozwolenia na użytkowanie o 2 tygodnie tj. do 5 lipca 2021r. przy 

zakończeniu wykonania prac budowlanych z terminie zgodnym z umową tj. 21 czerwca 

2021r. Sprawa dotyczy informacji z posiedzenia zarządu z dnia 18 maja 2021r. Zarząd 

zaopiniował wniosek pozytywnie. Wydział merytoryczny przygotuje stosowny aneks do 

umowy.  

 

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

uzupełnienie środków finansowych w planie wydatków o kwotę 507 117,90zł na wydatki 

pracownicze, zakup programu do ewidencji dróg powiatowych – zalecenie po audycie, 

zakup materiałów do bieżącej konserwacji i utrzymania dróg powiatowych, remonty 

nawierzchni, utwardzenia poboczy i inne prace drogowe.  Zarząd zaopiniował wniosek 

pozytywnie. Środki zostaną uzupełnione na najbliższej sesji Rady Powiatu Kępińskiego.  

 

3. Pismo Wójta Gminy Rychtal z informacją o braku możliwości realizacji przez Gminę 

Rychtal zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Zbyczyna – Drożki Nr 5683P” oraz prośbą 

o zajęcie się przedmiotowym tematem i realizację zadania przez powiat. Wójt wnosi o 

pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania oraz jego realizację, 

deklarując przy tym wolę współpracy i wsparcie powiatu w realizacji powyższego zadania. 

Sprawa dotyczy posiedzenia zarządu z dnia 11 lutego br. i wniosku Wójta Gminy Rychtal o 

przekazanie dok. projektowej powyższej drogi w związku z zamiarem pozyskania przez 

gminę środków zewnętrznych na realizację zadania i realizacji inwestycji wspólnie z 

Powiatem Kępińskim. W przypadku pojawienia się możliwości finansowych w budżecie 

powiatu oraz możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, na realizację powyższego 

zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie. 

 

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

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

Liczba badań RTG i mammografii ogółem w kwietniu – 1441. Badania komercyjne 

kwiecień 183.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 
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prac remontowo-budowlanych w zakresie ucyfrowienia Pracowni Radiologicznej Szpitala w 

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

merytorycznego.  

 

5. Decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2021 r. zmieniającą wcześniej wydane 

decyzje w sposób polecający do odwołania realizację świadczeń opieki zdrowotnej w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez 

zapewnienie w podmiocie leczniczym 2 łóżek obserwacyjnych dla pacjentów z 

podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-Zarząd przyjął informację do wiadomości. Decyzja 

została również przekazana do SPZOZ. 

 

6. Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków delegatura Kalisz kierowane do firmy 

C+HO AR spółka z o. o –wykonawcy dokumentacji rozbudowy Oddziału Leczniczo-

Rehabilitacyjnego w Grębaninie z informacją o wstępnej akceptacji formy architektonicznej 

i lokalizacji oddziału pod warunkiem utrzymania naturalnej obniżonej niwelety terenu, 

nasadzeń zastępczych, zmiany kolorystyki tektoniki obiektu - dotyczy elementów w barwie 

żółtej na barwę kilka tonów ciemniejsza od koloru podstawowego oraz zielonych 

parkingów. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

7. Sprawozdanie roczne z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie za rok 2020. 

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany Przewodniczącej 

rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na najbliższej sesji rady.  

 

8. Interpelację Radnego Rady Powiatu Kępińskiego Grzegorza Berskiego w sprawie 

dotyczącej remontu drogi powiatowej Mikorzyn – Przybyszów. Zarząd udzieli radnemu 

odpowiedzi na interpelację 

 

9. Interpelację Radnych Rady Powiatu Kępińskiego Jana Wawrzyniaka i Dariusza Gąszczaka 

w sprawie ognisk ptasiej grypy w powiecie kępińskim. Zarząd udzieli radnemu odpowiedzi 

na interpelację. 

 

10. Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dot. złożenia 

uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Smaki Powiatu Kępińskiego” przez 

Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie. Oferta zostanie sprawdzona pod względem 

formalnym i wywieszona na stronie BIP Starostwa Powiatowego zgodnie z procedurą art. 

19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Oferta zostanie rozpatrzona po 

dopełnieniu procedury w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.  

 

11. Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przedłużeniu na czas 

określony do 20.05.2022 jednego z mieszkańców Domu. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości 

 

12. Zarząd na posiedzeniu dokonał również wizytacji inwestycji powiatowych w trakcie 

realizacji m.in. budowy hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. mjra H. 

Sucharskiego w Kępnie, ulicy Dworcowej. W dalszej części dokonano oględzin dróg 

powiatowych w 7 gminach powiatu ze szczególnym uwzględnieniem odcinków 

wskazanych przez Powiatowy Zarząd Dróg, jako odcinków w najgorszym stanie 

technicznym.   

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 247.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 

oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania 
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oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kępińskiego związanych z realizacją Umowy nr 

2/2021/AOON z dnia 11.05.2021r. w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku 

środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego 

Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2021. 

 

2. Uchwała Nr 248.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31 maja 2021 r.w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 

oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania 

oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kępińskiego związanych z realizacją Umowy nr 

105/2021 z dnia 07.04.2021r. o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP 

COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” 

 

3. Uchwała Nr 249.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31 maja 2021 r.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. 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Wniosek Wicestarosty Kępińskiego Alicji Śniegockiej o przygotowanie dokumentacji 

projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2 w Kępnie.  

Na tym posiedzenie zakończono 

 

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 


