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PROTOKÓŁ Nr 133.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 26 PAŹDZIERNIKA 2021 roku o godz. 9:00 

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  

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. 

 Spotkanie z dyrektorem PZD i jednym z Wykonawców w/s akcji zima- Powiatowy 

Zarząd Dróg przeprowadził przetarg na zimowe utrzymanie dróg- wykonawcy 

wyłonienie na gminy Perzów, Rychtal, Bralin, Baranów, Trzcinica. Brak wykonawców 

na Kępno i Łękę Opatowską- negocjacje z wykonawcą, zakup piaskarki i pługu do 

odśnieżania samodzielnie przez PZD dróg,  

 Spotkanie z Wójtem Gminy Bralin – omówienie spraw bieżących, 

 Komisja Edukacji – uroczyste wręczenie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 

 Spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Kępno oraz przedstawicielem firmy 

EUROMATPOL w/s przystanku autobusowego, wiat przystankowych,  

 Centralny Port Komunikacyjny – rozpoczęcie procesu konsultacji w gminach, terminy 

konsultacji zostały ustalone bezpośrednio z każdą jednostką samorządu gminnego. 

Na stronach CPK opublikowano materiały dla mieszkańców, zawierające dokładne 

mapy przebiegów planowanych wariantów przez poszczególne gminy.  

 Spotkanie z projektantką Grębanina- analiza sprawy dotyczącej dodatkowego 

wynagrodzenia za zwiększony zakres projektu. Po konsultacjach z Biurem Prawnym i 

doradztwem prawnym WOKISS do umowy przygotowany zostanie aneks 

zwiększający zakres realizacji zadania oraz wynagrodzenie o kwotę 32 000,00zł 

brutto. 
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 Ogłoszone zapytania ofertowe na strzelnicę, siłownię zewnętrzną w ZSP Nr 2, 

 Polski Ład – Powiat Kępiński otrzyma dofinansowanie w wysokości 14 250 000,00zł 

na inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice 

w gm. Bralin”. 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej w Powiecie Kępińskim w 2022r. 

 

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 zmiany uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady 

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

powiatu na rok 2021 - autopoprawka, 

 

2. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/152/2020 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego - autopoprawka,  

 

Zarząd zapoznał się z i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. Dokumenty zostaną 

przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przedstawienia na najbliższej 

sesji.  

 

3. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

1. Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z informacją o 

wydłużeniu, za zgoda instytucji pośredniczącej, na rok 2022 terminu realizacji projektu pn.: 

Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich 

podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami 

leczniczymi samorządu województwa” do 31 lipca 2022r. W związku z powyższym 

koniecznym będzie przesuniecie na 2022r. niewykorzystanych środków finansowych 

zabezpieczonych w budżecie powiatu w 2021r.. Przesunięciu ulegnie kwota 128 354,76zł. 

Dodatkowo UMWW rekomenduje zwiększenie wkładu własnego do projektu o kwotę 

34 946,07 i zwraca się z prośbą o zabezpieczenie kwoty 28 000,00zł na utrzymanie 

„Operatora Procesora” administratora powstałej w wyniku projektu Platformy Regionalnej. 

Starosta poinformował, że w powyższej sprawie ma się odbyć spotkanie z 

przedstawicielami Samorządu Województwa Wielkopolskiego, celem omówienia 

ostatecznego zakończenia i finansowania projektu. Zarząd podejmie decyzję o 

zabezpieczeniu kolejnych, dodatkowych środków na realizację zadania po spotkaniu.                                 

 

2. Pismo mieszkańców Nowej Wsi Książęcej z prośbą o budowę chodnika przy drodze w 

miejscowości. Mieszkańcy w związku z dużym natężeniem ruchu oraz troską o poprawę 

bezpieczeństwa ruchu szczególnie osób pieszych apelują o wykonanie chodnika od bloku 

105 do sklepu DINO. Zarząd skierował sprawę do Powiatowego Zarządu Dróg celem 

przeanalizowania zasadności budowy chodnika we wnioskowanym miejscu i oszacowanie 

ewentualnych kosztów jego wykonania 
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3. Informacja od Grupy Zakupowej na dostawę gazu - otwarcie ofert na dostawę gazu w dniu 

18 października 2021r., oferta z najniższą ceną przewyższa środki zabezpieczone w 

budżetach 13 podmiotów biorących udział w procedurze. Brakująca kwota w budżecie w 

powiatu to 290 659,09zł. Zabezpieczona kwota to 653 579,90zł. Lider grupy zwraca się z 

prośbą o zajecie stanowiska w sprawie. Zarząd zdecydował o zabezpieczeniu w budżecie 

powiatu na 2022 rok pełnej kwoty na sfinansowanie zakupu gazu  

 

4. Pismo Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski z prośbą o bezpłatne użyczenie w używanie 

nieruchomości ok. 600m2, na której będzie możliwe posadowienie elementów otwartej 

strefy aktywności. W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 

Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski ma możliwość pozyskania środków, w ramach 

realizacji projektu współpracy ze Stowarzyszeniem Unia Nadwarciańska z siedzibą w 

Słupcy, na budowę w każdej z gmin powiatu kępińskiego Lokalnej Strefy Aktywności 

Społecznej ( tyrolka, siłownia zewnętrzna oraz elementy placu zabaw).Szacowany koszt 

realizacji 1 LSAS ok. 50 000,00zł w całości finansowany przez LGD w ramach projektu. 

Przewidywany termin realizacji inwestycji to I-sze półrocze 2022r. W piśmie LGD zwraca 

się również z prośbą o zabezpieczenie w budżecie na 2022r. środków na pożyczkę dla 

Stowarzyszenia w wysokości 31 000,00zł. Zarząd po analizie gruntów znajdujących się we 

własności oraz administracji powiatu zdecydował o użyczenie w bezpłatne używanie na 

cele posadowienia LSAS na terenie parku przy oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym w 

Grębaninie.  

 

5. Informacje Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ujęcia na listach zadań pn.:  

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla 

pieszych- droga powiatowa 5686P w miejscowości Krzyżowniki oraz dwóch przejść dla 

pieszych zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania ulic Wiosny Ludów i Sienkiewicza w 

Kępnie” rekomendowanych do dofinansowania mających na celu wyłącznie poprawę 

bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu 

w/w/ listy przez Prezesa Rady Ministrów. Zarząd przyjął informację do wiadomości. Wydział 

merytoryczny przygotuje dokumenty niezbędne do podpisania umowy.   

 

6. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z informacją o braku możliwości 

świadczenia przez SPZOZ w Kępnie usług w zakresie przygotowania i dostarczania 

posiłków dla mieszkańców DPS w Rzetni. W związku z powyższym placówka przystąpi 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych do przygotowania 

postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie i dostarczanie posiłków. Zarząd 

przyjął informację do wiadomości.  

 

 

4. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 271.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 26 października 2021 r.  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim 

w 2022r. 

 

5. Wnioski i wolne głosy 

 Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów. 

Na tym posiedzenie zakończono 
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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 


