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PROTOKÓŁ Nr 123.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 11 SIERPNIA 2021 roku o godz. 8:30 

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 
w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu -nieobecny  

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 - nieobecna 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu  

3. Beata Andrzejewska- Dyrektor SP ZOZ- zdalnie 

 

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, wicestarosta 
przedstawiła sprawozdanie z okresu między zarządami. 

 Spotkanie Rady Partnerstwa 307 – Rychtal, 

 Podpisanie umów ze spółkami wodnymi, 

 Spotkanie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim nt. transportu zbiorowego 

 Złożone wnioski na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. 

II. W punkcie drugim wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał zarządu: 

1. Nie wniesiono projektów uchwał pod obrady Zarządu 

III. W punkcie trzecim wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał Rady Powiatu 
Kępińskiego: 

     1.  Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu 
 
IV. W punkcie czwartym wicestarosta przedstawiła i omówiła: 

1. Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dot. uproszczonej 
oferty realizacji zadania publicznego pt. „Historia Polskiej Piosenki- projekt edukacji 
kulturalnej kierowany do uczniów szkół powiatu kępińskiego” złożonej zgodnie z art. 19a 
ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przez Fundację Ewy Johansen „Talent”. Zarząd 
zapoznał się z ofertą. Oferta zostanie rozpatrzona przez zarząd po dopełnieniu procedury w 
trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. 
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2. Pismo Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski dotyczące inicjatywy Wielkopolskiego 

Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Instytutu Pamięci Narodowej oddz. Poznań, 
Towarzystwa pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Stowarzyszenia Gmin i 
Powiatów Wielkopolski, Fundacji Zakłady Kórnickie i Muzeum Narodowego w Poznaniu w 
sprawie ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym. Pismo wnosi o poparcie powyższej 
inicjatywy do końca sierpnia br. informuje, Zarząd popiera inicjatywę ustanowienia dnia 27 
grudnia świętem państwowym. Do Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego zostanie 
przekazane pismo z prośbą o zajecie przez Radę Powiatu Kępińskiego stanowiska w 
powyższej sprawie.    
 

3. Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dot. uproszczonej 
oferty realizacji zadania publicznego pt. „ Muzeum Arkadego Fiedlera z wizytą u Was”  
złożonej zgodnie z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przez Fundację 
Muzeum Arkadego Fiedlera Zarząd zapoznał się z ofertą. . Oferta zostanie rozpatrzona 
przez zarząd po dopełnieniu procedury w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i 
wolontariacie. 
 

4. Zarząd dyskutował o ostatecznych zakresach wniosków o dofinansowanie złożonych do 
programu Polski Ład. Ostatecznie zdecydowano o podziale zakresu wniosku na 
dofinansowanie realizacji zadania przebudowy drogi relacji Bralin- Grębanin (ok 61 mln) na 
trzy odcinki i złożeniu w aktualnym naborze wniosku o dofinansowanie odcinka w 
Mnichowicach (ok 15mln.).   

 
5. Dyrektor SP ZOZ w Kępnie omówiła obecną sytuację w szpitalu, która jest spowodowana 

zmianą            ustawy dot. podwyżek dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. 
Podwyżka nie obejmuje pracowników kontraktowych i pracowników zatrudnionych na umowę 
zlecenie - takich pracowników w SP ZOZ w Kępnie jest ok. 200. Dyrektor poinformowała 
również, że wypowiedzenie złożył kierownik Kępińskiego SORu. 

 
V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu 
 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Członek Zarządu Renata Ciemny złożyła wnioski 

- złożenie w kolejnym naborze do Polskiego Ładu wniosku dotyczącego przebudowy 
drogi Laski – Mroczeń wraz z budową ścieżki rowerowej. 

- zaprojektowanie świateł z algorytmem sterowania przy projektowaniu chodnika w 
miejscowości Kuźnica Trzcińska, w kierunku Ignacówki, 

- uwzględnienie w kolejnym naborze na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych, 
przejście w Trzcinicy- skrzyżowanie ul. Jana Pawła II z ul. Szkolną. 

 Członek Zarządu Krystyna Możdżanowska złożyła wniosek o skierowanie zapytania do 
Dyrektora PZD o postęp prac przy budowie chodnika w Kierznie. 

 Członek Zarządu Alicja Śniegocka złożyła wniosek o wszczęcie prac projektowych drogi 
powiatowej w miejscowości Szklarka Mielęcka, Borek Mielęcki. 

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    /-/ 
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4. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska  /-/ 

5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki    /-/ 

Protokołowała: A Śniegocka 


