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PROTOKÓŁ Nr 122.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 30 LIPCA 2021 roku o godz. 14:00 

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 
w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu  

2. Alicja Śniegocka – Członek Zarządu - nieobecna 

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 - nieobecny 

 

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. 

 Spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu- promocja szczepień, 

 Obchody Święta Policji, 

 Spotkanie partnerstwa 307. 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej 
pozbawienia kategorii dróg powiatowych nr 5613P, nr 5612P i nr 5574P w mieście 
Ostrzeszów. 

 
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. Pozytywną opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie dotycząca Raportu 

z sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
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w Kępnie. Zarząd zapoznał się z opinią. Stosowny projekt uchwały oceniającej raport 
zostanie przygotowany na najbliższe posiedzenie Rady Powiatu Kępińskiego. 

 
2. Wniosek Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o przyznanie 

dotacji celowej w wysokości 750 000,00zł na zakup sprzętu medycznego dla placówki. 
Dyrektor podnosi w piśmie brak możliwości zakupu sprzętu z uwagi na przeznaczenie 
poprzedniej dotacji celowej powiatu na wkład własny do projektu związanego z cyfryzacją 
pracowni rentgenowskiej. Na chwilę obecną Powiat Kępiński nie dysponuje wolnymi 
środkami budżetowymi, które mogłyby zostać przeznaczone na wnioskowane zakupy 
sprzętu dla SPZOZ.  W budżecie powiatu na 2021r. zabezpieczone zostały środki w 
wysokości 13 798 040,00 zł na realizację zadań w SPZOZ. Ponadto Powiat Kępiński jest 
poręczycielem kredytu zaciągniętego przez SPZOZ na realizację inwestycji dotyczącej 
przebudowy trzech oddziałów. W przypadku pojawienia się wolnych środków w budżecie 
powiatu, zarząd rozważy możliwość dofinansowania wnioskowanych przez SPZOZ zadań. 

3. Informację Dyrektora domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu do Domu na czas 
nieokreślony jednego mieszkańca. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 
4. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z prośbą o zgłoszenie do dnia 30 sierpnia br. 

kandydata na członka Rady Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w związku z 
zamiarem powołania Rady Muzeum zgodnie z art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 
1996r. o muzeach. Zarząd zaproponował do Rady Muzeum kandydaturę Pana Wiesława 
Walasa. Pismo zostanie przekazane do Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego 
celem ostatecznego wyłonienia kandydata. 

 
5. Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie kierowane do Dyrektora 

Caritas Diecezji kaliskiej otrzymane do wiadomości zarządu w sprawie konieczności 
wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących zatrudnienia instruktora pracowni sublimacji i 
reklamy w WTZ. Zarząd zapoznał się z pismem i przyjął jego treść do wiadomości.   

 
6. Wniosek Liceum Ogólnokształcącego im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie z prośbą o 

wyrażenie zgodny na usunięcie z terenu nieruchomości LO jednego drzewa gatunku świerk 
pospolity w związku ze złym stanem zdrowotnym i fitosanitarnym drzewa, stwarzającym 
zagrożeniem dla młodzieży i osób przebywających na terenie szkoły Zarząd zaopiniował 
wniosek pozytywnie 

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

oferty realizacji zadania publicznego pt. „Cykl bezpłatnych webinariów pn.: budowanie 
świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa użytkowania BSP” złożonej zgodnie 
z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przez Klub Modelarzy BSP „Latamy 
dronami” z Warszawy. Oferta została wywieszona na stronie BIP Starostwa Powiatowego 
zgodnie z procedurą art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; do oferty nie 
wniesiono uwag. Koszt całkowity realizacji zadania wynosi 9 800,00 zł wnioskowana kwota 
9 800,00zł.  Zarząd zdecydował o niedofinansowaniu oferty. 

8. Wniosek o objęcie honorowym patronatem powiatowego konkursu plastycznego pt.: 
„Panteon sław – patroni 2021 roku” organizowanego przez bibliotekę Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie, bibliotekę Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, 
bibliotekę Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie oraz 
PBP Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 
odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2021r. Zarząd zaopiniował wniosek 
pozytywnie. 

9.  Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem z prośbą o zaplanowanie 
w budżecie powiatu na 2022 rok środków finansowych na realizację i kontynuację 
pilotażowego programu Rehabilitacja 25+ w kwocie 34 000,00zł. Brakująca kwota pozwoli na 
zabezpieczenie specjalistycznego przewozu uczestników projektu- w tym 2 osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Środki 
na realizację programu zostaną zabezpieczone w budżecie powiatu na 2022r. 

10. Pismo wydziału GGN z uwagą zgłaszaną do projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno po analizie projektu zmiany przedłożonego 
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przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno. Uwaga dotyczy zmiany przeznaczenia 
nieruchomości położonej w mieście Kępnie stanowiącej własność Skarbu Państwa z gruntów 
przeznaczonych pod AB1ZP-tereny zielenie parkowej na grunty przeznaczone pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej.  Zarząd 
przekaże uwagę do BM i G Kępno.  
 

11. Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dot. złożenia 
uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Za mundurem Kępno sznurem” przez 
Stowarzyszenie Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński. 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.  

 

12.  Pismo mieszkańca Kępna ze skargą na działanie Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod 
Kępnem w sprawie niezastosowania się do zlecenia Starostwa Powiatowego w Kępnie. 
Zarząd zapoznał się ze skargą, po konsultacji treści pisma z biurem prawnym skarga 
zostanie przekazana za pośrednictwem Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego do 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem dalszego procedowania.  

 W dniu 3 sierpnia 2021r. składający skargę złożył pismo o jej wycofaniu. Zarząd 
zapoznał się z pismem. Dokument został niezwłocznie przekazany Przewodniczącej 
Rady Powiatu, celem poinformowania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

 
V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 256.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie: 
wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych nr 5613P, nr 5612P i 
nr 5574P w mieście Ostrzeszów. 

 
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 


