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PROTOKÓŁ Nr 125.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 24 SIERPNIA 2021 roku o godz. 10:00 

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, obecna do godz. 11:00 

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. 

 Podpisanie umowy w sprawie świadczenia transportu zbiorowego, 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej 

pozbawienia kategorii dróg gminnych w mieście Ostrzeszów, 

 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie prowadzenia „Kontrolingu działalności 

SP ZOZ w Kępnie oraz doradztwa restrukturyzacyjnego w celu poprawy wyniku 

finansowego”. 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

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

Kępińskiego: 

1. Nie wniesiono projektów uchwał Rady pod obrady zarządu.  
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Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie. Dokumenty zostaną przekazane 

Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przekazania do stosownej komisji rady oraz 

przedstawienia na najbliższej sesji.  

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

1. Pismo Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wniosku pn.:”Rewitalizacja 

linii kolejowej nr 181 Oleśnica-Syców-Kępno w celu uruchomienia połączenia Wielunia z 

Wrocławiem oraz włączenia Sycowa do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu 

kolejowego” w ramach rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej 

Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku. Pismo informuje, że w trakcie przygotowania 

do zlecenia opracowania studium planistyczno-programowego korespondowano ze spółką 

PKP PLK SA w zakresie planów dotyczących w/w linii kolejowej. Spółka planuje samodzielną 

realizację prac remontowych całej linii 181 w latach 2021 2027. W związku z powziętą 

informacją podjęto decyzję, w trosce o finanse publiczne, o niecelowości wydatkowania 

środków publicznych na dublowanie dokumentacji, którą samodzielnie opracuje spółka PKP 

PLK SA i wycofano wniosek z Programu Kolej +. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

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

oferty realizacji zadania publicznego pn. „Historia Polskiej Piosenki” złożonej zgodnie z art. 

19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przez Fundację Ewy Johansen „Talent.. 

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 9 580,00zł wnioskowana kwota 9 580,00zł. Zarząd 

zdecydował o zaproponowaniu Fundacji Ewy Johansen pozostałej w budżecie kwoty 

przeznaczonej na dofinansowanie zadań w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i 

wolontariacie.  

 

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

oferty realizacji zadania publicznego pn. „Muzeum Arkadego Fiedlera z wizytą u was” 

złożonej zgodnie z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przez Fundację 

Muzeum Arkadego Fiedlera. 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 10 000,00zł 

wnioskowana kwota 10 000,00zł. Zarząd, z uwagi na brak środków w budżecie nie ma 

możliwości przyznania dofinansowania do realizacji zadania.  

 

4. Pismo Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem z prośbą o wyrażenie zgody na dofinansowanie 

do zakupu 5-ciu laptopów, które są niezbędne do wprowadzenia dzienników zajęć w formie 

elektronicznej. Wnioskowana kwota dofinansowania 13 000,00zł. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie.  

 

5. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kępno w sprawie wniosku zarządu o uwzględnienie w 

zmiany przeznaczenia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kępno, stanowiącej 

własność Skarbu Państwa z gruntów przeznaczonych pod tereny zieleni parkowej na grunty 

przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem 

zabudowy usługowej. Pismo informuje, że na obecnym etapie nie ma możliwości ujęcia w 

studium przedmiotowego wniosku. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

6. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego uchylająca polecenie z dnia 10 marca 2020r. 

nakazujące wprowadzenie zakazu odwiedzin pacjentów w podmiotach leczniczych, dla 

których organami założycielskimi są organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby 

prawne, samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w woj. 
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wielkopolskim. Zarząd przyjął informację do wiadomości. Decyzja została przekazana do 

SPZOZ.  

 

7. Pismo mieszkańców miejscowości Biadaszki z prośbą o ustawienie znaku ograniczenia 

prędkości lub radaru monitorującego prędkości pojazdów na początku miejscowości 

Biadaszki od strony Trzebienia. We wnioskowanym miejscu w ostatnim czasie miały miejsce 

4 wypadki. W chwili obecnej na wnioskowanym odcinku rozpoczynają się roboty drogowe 

związane z kompleksową przebudową drogi, gdzie w zakresie ujęta jest separacja ruchu 

pieszego i rowerowego poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Ponadto teren jest 

zabudowany i w ramach docelowej organizacji ruchu zostanie ustawiony znak ograniczenia 

prędkości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 260.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 sierpnia 2021 r. w 

sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych w mieście 

Ostrzeszów, (uchwała podjęta jednogłośnie) 

2. Uchwała Nr 261.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 sierpnia 2021 r. w 

sprawie prowadzenia „Kontrolingu działalności SP ZOZ w Kępnie oraz doradztwa 

restrukturyzacyjnego w celu poprawy wyniku finansowego”. (uchwała podjęta większością 

głosów) 

 

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 


