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                                    PROTOKÓŁ Nr 59.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 25 lutego 2020 roku o godz. 8:00  

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 - nieobecna 

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 –starosta omówił spotkania, w których brał udział w okresie 

między zarządami. 

 Zarząd dyskutował o możliwości wykupu gruntu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 

od spółdzielni mieszkaniowej w celu zagospodarowania terenu na działkę pod budowę boiska 

wielofunkcyjnego przy szkole. ZSP Nr 2 jest obecnie jedyną szkołą, która takiego obiektu nie 

posiada. Zarząd wystąpi do Wydziału GG o wystosowanie pisma do spółdzielni mieszkaniowej z 

zapytaniem o wykup nieruchomości. 

 

 Materiały dotyczące współpracy powiatu z innymi samorządami- wprowadzone w plan pracy 

przez Przewodniczącą Rady Powiatu. Materiał obejmuje porozumienia rodzące skutki finansowe 

po stronie partnerów.  

 

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: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/2019 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Zmiana uchwały budżetowej oraz WPF-u jest wynikiem podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie 

realizacji zadania przebudowy drogi powiatowej Laski- Trzcinica po postępowaniu przetargowym. 

Zgodnie z aneksem dofinansowanie wynosi 8 830 621,00zł. Wartość dofinansowania pierwotnego 
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przekazana przez WUW na konto Powiatu Kępińskiego to 10 341 789,00zł. Do zwrotu, jako nadwyżka 

pozostaje kwota 1 511 168,00zł.   

 

Zarząd zaakceptował projekty uchwał, zostaną one przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu 

Kępińskiego w celu przedłożenia ich na najbliższej Sesji Rady Powiatu Kępińskiego. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

  

 

 Pismo mieszkańca gminy Kępno w sprawie ponownego rozpatrzenia prośby o wykup gruntu, 

działki nr 2013/1 o powierzchni 0,0065 ha, na którym znajduje się kiosk spożywczo- warzywny. 

Zarząd wystąpił do Wydziału GG o zlecenie wyceny nieruchomości, po której zostanie podjęta 

decyzja o ewentualnej sprzedaży. 

 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z informacją 

zwrotną w sprawie skargi złożonej na działanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie złożoną przez członków 

rodziny jednego z pacjentów. Dyrektor informuje, ze skarga została wycofana przez 

składającego. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Pismo Dyrektora Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z informacją 

dotyczącą zatwierdzenia sprawozdania i rozliczenia dotacji celowej z realizacji zadania „Zakup 

ambulansu sanitarnego typu P dla potrzeb usług medycznych świadczonych przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z 

informacją dotyczącą zatwierdzenia rozliczenia dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. 

„Zakup łózek szpitalnych na potrzeby mieszkańców DPS. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

 

 Pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z 

informacją dotyczącą zatwierdzenia rozliczenia dotacji na realizację zadania remontowego pn. 

„Remont 6 –ciu pokoi mieszkańców oraz części głównego korytarza w DPS w Rzetni. 

Wykonanie nowych sufitów z ognioodpornych płyt kartonowo gipsowych”. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. 

 

 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn: „Akademia aktywnego seniora w ramach 

Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” zrealizowanego w ramach otwartego konkursu 

ofert przez Uniwersytet Trzeciego Wieku Powiatu Kępińskiego.  Sprawozdanie zostało 

sprawdzone przez wydziały Starostwa Powiatowego pod względem merytorycznym i 

rachunkowym. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie. 

 Pismo rodziców dorosłego dziecka chorego na autyzm z prośbą o wsparcie i zwrócenie uwagi na 

problemy chorych na autyzm pozostawionych bez wsparcia. Pismo zwraca uwagę na objęcie 

opieką dzieci z autyzmem jedynie w wieku szkolnym i przedszkolnym i pozostawienie ich bez 

pomocy i opieki w wieku dorosłym. Zarząd przekazał pismo do PCPR w Kępnie z prośbą o 

ustosunkowanie się do poruszanego w nim problemu. 

 Decyzję zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na budowę systemu masztowego na potrzeby 

systemów łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego, Zarządzania 

Kryzysowego oraz Ostrzegania i Alarmowania, na działce położonej w Kępnie ul. Dąbrowskiego 

3. Zarząd przyjął informację do wiadomości. Maszt zostanie zamontowany na budynku Liceum 

Ogólnokształcącym Nr I im. mjra H. Sucharskiego.    

     

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Nie wniesiono uchwał pod obrady Zarządu 

 



Strona 3 z 3 

 

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   /-/ 

Protokołował: M. Trojak 


