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PROTOKÓŁ Nr 130.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 4 PAŹDZIERNIKA 2021 roku o godz. 13:00 

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 

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. 

 Powiatowa Rada Rynku Pracy- najniższe w kraju bezrobocie w Powiecie Kępińskim – 

1,5%,   

 Podpisanie umowy na dofinansowanie Środowiskowego Centrum Zdrowia 

Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, 

 Podsumowanie projektu ERAZMUS w ZSP Nr 1 

 Centrum Kształcenia Ustawicznego – udział w spotkaniu organizowanym przez 

PSSE i ARIMR w sprawie pomoru świń. 

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

Nie wniesiono projektów uchwał pod obrady zarządu. 

 

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

Kępińskiego: 

Nie wniesiono projektów uchwał pod obrady zarządu. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 
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1. Sprawozdanie Stowarzyszenia „Operetka Wrocławska” w związku z zakończeniem 

realizacji zadania publicznego pn.: „Operetka na WYNOS”, współfinansowanego ze 

środków budżetu Powiatu Kępińskiego w ramach otwartego konkursu ofert. Sprawozdanie 

zostało skontrolowane pod względem merytorycznym i rachunkowym przez wydział ZPPP 

oraz wydział FN. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem i zaakceptował dokumenty. 

2. Sprawozdanie Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Św. Anny w Bralinie w związku z 

zakończeniem realizacji zadania publicznego pn.: „Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę”, 

współfinansowanego ze środków budżetu Powiatu Kępińskiego w ramach otwartego 

konkursu ofert. Sprawozdanie zostało skontrolowane pod względem merytorycznym i 

rachunkowym przez wydział ZPPP oraz wydział FN. Zarząd zapoznał się ze 

sprawozdaniem i zaakceptował dokumenty. 

3. Petycja mieszkańców wsi Grębanin w sprawie podjęcia działań zmierzających do 

przyspieszenia przebudowy i modernizacji drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od 

skrzyżowania z DK nr 39 przez miejscowość Grębanin- Kolonia II do granicy z gminą 

Bralin. Zarząd rozpatrzy petycję i udzieli mieszkańcom informacji w sprawie. 

4. Pismo sołtysa miejscowości Świba z prośbą o zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 

2022 środków na wykonanie nakładki na drodze powiatowej Pustkowie Kierzeńskie w 

kierunku starej DK nr 8 przez całą miejscowość Świba. Wniosek zostanie przekazany do 

Wydziału Budżetu i Finansów i rozpatrzony przez zarząd na posiedzeniu dotyczącym 

projektowaniu budżetu na 2022r. 

5. Wniosek Radnego Rady Powiatu Kępińskiego Mariana Góreckiego w sprawie 

zabezpieczenia w budżecie powiatu na rok 2022 środków na budowę sygnalizacji świetlnej 

regulującej przekroczenie prędkości na terenie zabudowanym na drodze powiatowej w 

miejscowości Jankowy. Wniosek zostanie przekazany do Wydziału Budżetu i Finansów i 

rozpatrzony przez zarząd na posiedzeniu dotyczącym projektowaniu budżetu na 2022r. 

6. Wniosek Radnego Rady Powiatu Kępińskiego Mariana Góreckiego w sprawie 

zabezpieczenia  

w budżecie powiatu na rok 2022 środków na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż 

drogi powiatowej relacji Jankowy - Słupia. Wniosek zostanie przekazany do Wydziału 

Budżetu i Finansów i rozpatrzony przez zarząd na posiedzeniu dotyczącym projektowaniu 

budżetu na 2022r. 

7. Pismo firmy Multiconsult Polska realizującej na zlecenie Centralnego Portu 

Komunikacyjnego Sp. z o. o opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-

środowiskowego dla inwestycji kolejowej nr 85 na odcinku Łódź- Sieradz Północny i linii 

kolejowej nr 86 na odc. Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław 

Główny z informacją o przystąpieniu do realizacji projektu oraz zaproszeniem do konsultacji 

społecznych dotyczących przebiegów planowanej linii kolejowej. Zarząd przyjął informację 

do wiadomości.  

8. Pismo Starosty Ostrzeszowskiego z prośbą o zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 

2022 kwoty w wysokości 12 720,00zł z przeznaczeniem dla 5-ciu uczestników Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Doruchowie oraz 1 uczestnika Warsztatu Terapii zajęciowej w 

Ostrzeszowie będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego. Wniosek zostanie przekazany 

do Wydziału Budżetu i Finansów i rozpatrzony przez zarząd na posiedzeniu dotyczącym 

projektowaniu budżetu na 2022r. 

9. Pismo Wójta Gminy Trzcinica zwracające uwagę na konieczność dokończenia nakładek 

bitumicznych na drogach powiatowych na terenie gminy Trzcinica. Wójt w piśmie wskazuje 

konkretne lokalizacje dróg. Zarząd przyjął informację do wiadomości. Pismo zostanie 

przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod Kępnem celem analizy i 

oszacowania kosztów. 
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10. Zapytanie Radnego Rady Powiatu Kępińskiego Michała Soleckiego w sprawie dotyczącej 

organizacji przez Starostwo Powiatowe imprez okolicznościowych i plenerowych. Zarząd 

udzieli radnemu odpowiedzi na pytania. 

11. Wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Kępno w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu 

na rok 2022 środków na w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu na rok 2022 

środków na realizację zadań wskazanych przez sołtysów miejscowości gminy Kępno oraz 

na realizację zadania inwestycyjnego „Przystanek Komunikacji” na terenie Kępna. Wniosek 

zostanie przekazany do Wydziału Budżetu i Finansów i rozpatrzony przez zarząd na 

posiedzeniu dotyczącym projektowaniu budżetu na 2022r. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

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 


