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PROTOKÓŁ Nr 121.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 19 LIPCA 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  

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. 

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

1. Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu 
 

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

Kępińskiego: 

1. Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu 
 
IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 
1. Informacja Wydziału Edukacji i Sportu o wynikach egzaminu maturalnego w szkołach dla 

młodzieży prowadzonych przez Powiat Kępiński w sesji wiosennej 2021 r. Zarząd zapoznał 
się z wynikami matur.  

 
2. Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dot. uproszczonej 

oferty realizacji zadania publicznego pn. „Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę” złożonej 
zgodnie z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przez Parafię Rzymsko- 
Katolicką p.w. Św. Anny w Bralinie. Oferta została wywieszona na stronie BIP Starostwa 
Powiatowego zgodnie z procedurą art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; do 
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oferty nie wniesiono uwag. Koszt całkowity realizacji zadania wynosi 8 150,00zł 
wnioskowana kwota 7 250,00zł. Zarząd zdecydował o przyznaniu dofinansowania w 
wysokości 4 100,00zł. 

3. Sprawozdanie finansowe za II kwartał 2021r. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupi pod 
Kępnem zawierające rozliczenie rzeczowo-finansowe, kwartalną informację z wydatkowania 
środków, informację o przychodach ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez 
uczestników WTZ-tów, rozliczenie środków PFRON, powiatu i pozostałych przychodów, 
zestawienie zobowiązań, zestawienie sald syntetycznych kont bilansowych. Sprawozdanie 
zostało skontrolowane i zatwierdzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zarząd 
zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie. 
 

4. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z prośba o zaopiniowanie projektu zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno. 
Nieprzedstawienie opinii w ciągu 21 dni od dnia otrzymania pisma, uważa się za pozytywne 
zaopiniowanie zmian. Projekt zmiany studium zostanie przekazany do wydziału 
merytorycznego celem analizy.  

 
5. Protokoły z rokowań wraz z aktami notarialnymi w sprawach nabycia do zasobu mienia 

Powiatu Kępińskiego nieruchomości będących własnością mieszkańców gminy Baranów w 
obrębie Donaborów. Sprawa dotyczy przebudowy drogi powiatowej relacji Świba-
Donaborów- Biadaszki. Zarząd zapoznał się z zapisami protokołów.  

 
 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Nie wniesiono uchwał pod obrady 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 


