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PROTOKÓŁ Nr 128.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 8 WRZEŚNIA 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 - nieobecna 

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. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2020 

Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

powiatu na rok 2021. 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

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

Kępińskiego: 

1. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: zatwierdzenia wydłużenia terminu 

realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Kępińskiego 

Rynku Pracy na lata 2014-2020. 

 

Zarząd zapoznał się z i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Dokument zostanie 

przekazany Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przekazania do stosownej 

komisji rady oraz przedstawienia na najbliższej sesji.  
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IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

1. Pismo Wojewody Wielkopolskiego, otrzymane w odpowiedzi na pismo Wydziału Budżetu i 

Finansów z wezwaniem przedsądowym do zapłaty kwoty 120 786,00zł, podtrzymujące 

stanowisko o braku podstaw prawnych do refundacji wydatków poniesionych w roku 2019 na 

wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. z zakresu geodezji i 

kartografii. Zarząd zdecydował o wystąpieniu z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim na 

drogę sądową  

 

2. Pismo Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Ołówek” z siedzibą 

w Kępnie z prośbą o wsparcie finansowe wydarzenia podsumowującego działalność 

stowarzyszenia- spotkanie wszystkich podopiecznych oraz koncert zespołu Fisheclectic w 

Kostowie. Stowarzyszenie z uwagi na pandemię oraz brak wolontariuszy zaprzestało 

działalności i rozpoczęło proces likwidacji. Podopiecznymi stowarzyszenia są osoby z 

niepełnosprawnością, które mieszkają na terenie powiatu kępińskiego. Zarząd zdecydował o 

przyłączeniu się do współorganizacji imprezy i dofinansowaniu kosztów w wysokości 

500,00zł. 

 

3. Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego z informacją o zamiarze podjęcia przez 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych 

uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej- dawnej drogi krajowej nr 11 

przebiegającej od początku obwodnicy Kępna do włączenia łącznika drogi S11 od węzła 

Baranów do starej drogi krajowej nr 11 o długości 10,909km przebiegający w granicach 

administracyjnych powiatu kępińskiego. Zarząd przyjął informację do wiadomości. Pismo 

zostanie przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg. 

 

4. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni otrzymane w odpowiedzi na pismo 

zarządu w sprawie działań podjętych w celu usunięcia wysokiego skażenia wody ciepłej 

bakteriami Legionella sp. w wewnętrznej instalacji wody w Domu Pomocy Społecznej w 

Rzetni. Dyrektor informuje, że po podjętych działaniach dezynfekcyjnych woda spełnia 

parametry określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie, 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości.  

 

5. Informacja Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski o pozytywnej ocenie i przyznaniu 

dofinansowania dla operacji pn.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej poprzez budowę siłowni plenerowej i strefy workaut przy Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie”. Rada Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski przyznała 

w/w operacji 15,21 pkt. Zarząd przyjął informację do wiadomości 

 

6. Zawiadomienie Wójta Gminy Bralin z projektem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu wokół Sanktuarium Maryjnego „Na Pólku” pod Bralinem. 

Opiniowania dokumentu należy dokonać w terminie 21 dni od daty otrzymania pisma. Zarząd 

zapoznał się z zawiadomieniem. Projekt zostanie przekazany do analizy do wydziału 

merytorycznego.  

 

7. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z 

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

badań RTG i mammografii ogółem w lipcu – 1609. Badania komercyjne w lipcu 

191.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 
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prac remontowo-budowlanych w zakresie ucyfrowienia Pracowni Radiologicznej Szpitala w 

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

merytorycznego. 

 

8. Informację Dyrektora domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu do Domu na czas 

nieokreślony jednego mieszkańca. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

9.  Zawiadomienie Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa o wszczęciu postępowania 

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 

„Rozbudowie drogi powiatowej nr 5682P oraz nr 5681P relacji Bralin – Mnichowice - Nosale 

(do granicy z gminą Baranów). Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 266.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 września 2021 r. Zarządu 

Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 

2021 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Wniosek Członka Zarządu Powiatu Kępińskiego Marka Potarzyckiego dotyczący 

wystąpienia do GDDKiA w sprawie przeregulowania świateł na odcinku przebiegu DK 11 

przez miasto Kępno. 

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 


