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PROTOKÓŁ Nr 116.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 15 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. 

 Obchody 100-lecia ZSP Nr 1,  

 Omówienie kwalifikowalności kosztów przy inwestycji na ulicy Osińskiej- planowane 

spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Kępno w sprawie partycypacji w kosztach 

przebudowy wodociągu- roboty konieczne do wykonania przy realizacji zadania, 

 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski 

o przyznanie 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. 

 

Do zadań Komisji należy dokonanie czynności określonych odpowiednimi przepisami uchwały 

nr XXX/172/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2021r. 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 położonym na obszarze powiatu kępińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. 

poz. 3152). 
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Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

 

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

Kępińskiego: 

1. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego 

zadania publicznego z zakresu administracji rządowej. 

 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie. Dokument zostanie przekazany 

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 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z 

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

badań RTG i mammografii ogółem w kwietniu – 1731. Badania komercyjne w maju 

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 

prac remontowo-budowlanych w zakresie ucyfrowienia Pracowni Radiologicznej Szpitala w 

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

merytorycznego.  

 

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

miesiąca maja 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 maja 2021r. Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie. Liczba uczniów – 

84 osoby. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

4. Pismo Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami z prośba o zajecie stanowiska w sprawie wniosku mieszkańca Kępna z 

prośba o sprzedaż części działki nr 330/5 położonej w Kępnie stanowiącej własność 

Powiatu Kępińskiego. Powiatowy Zarząd Dróg negatywnie opiniuje wniosek o sprzedaż.  

Zarząd, po zapoznaniu się z dokumentami zaopiniował wniosek negatywnie 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 250.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w 

sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie 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. (uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Wniosek członka Zarządu Powiatu Kępińskiego Renaty Ciemny w sprawie przystąpienia 

do opracowania dokumentacji projektowej na odcinki chodników w miejscowościach 

Kuźnica Trzcińska i Granice. 

Na tym posiedzenie zakończono 
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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 


