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PROTOKÓŁ Nr 115.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

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

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- 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. 

 SPZOZ –spotkanie z personelem i dyrekcją placówki, dyskusja nt. przyszłości 

szpitala, jakości usług, sytuacji finansowej, omówienie inwestycji rozpoczętych i 

planowanych w placówce itd.  

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

1. Nie wniesiono projektów uchwał pod obrady. 

 

 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Rady Powiatu 

Kępińskiego: 

1. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały nr XVI/89/2016 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Powiatu Kępińskiego, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Kępiński oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 
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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: 

  

1. Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie w sprawie informacji ze sprawdzenia 

budowy obwodnicy Kępna w ciągu drogi S11odcinek II pod kątem poprawności 

oznakowania poziomego, pionowego oraz zastosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. W wyniku kontroli stwierdzono konieczność zamontowania bariery 

energochłonnej po prawej stronie drogi 859663P od miejscowości Myjomice w kierunku 

Krążkowy. Pismo wnosi o podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie powyższego 

odcinka drogi. Zarząd przekaże sprawę do Powiatowego Zarządu Dróg celem podjęcia 

odpowiednich działań prowadzących do zamontowania odpowiednich elementów 

poprawiających bezpieczeństwo.  

 

2. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem z prośbą o akceptację 

umieszczenia na ścianie placówki tablicy upamiętniającej dyrektora Szkół Rolniczych 

Zygmunta Wieczorka, w związku z wpływem do placówki wniosku absolwentów szkoły 

rolniczej z powyższą prośbą. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.  

 

3. Pismo przedstawicieli sołectwa Grębanin z o naprawę zrywającego się przepustu pod 

drogą powiatową przebiegającą przez miejscowość Grębanin. Zarząd zdecydował o 

przekazaniu sprawy do Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod Kępnem, celem 

dokonania bieżącej naprawy i konserwacji przepustu.  

 

4. Pismo Wojewody Wielkopolskiego kierowane do osoby, która złożyła skargę na działanie 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, otrzymane 

do wiadomości tut. urzędu. Wojewoda w piśmie informuje zainteresowanego, że organem 

właściwym do zajęcia stanowiska w sprawie ewentualnego uwzględnienia roszczeń jest 

Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Zarząd zapoznał się z pismem. Dokument zostanie przekazany za pośrednictwem 

Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem 

uzupełnienia akt sprawy przed dalszym procedowaniem. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 

1. Na posiedzeniu nie podjęto uchwał zarządu. 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów. 

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 
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