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                                    PROTOKÓŁ Nr 61.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 3 marca 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 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu 

3. Beata Andrzejewska – Dyrektor SPZOZ w Kępnie 

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. 

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej omówiła sytuację finansową 

placówki  

 Pracownik kontroli wewnętrznej omówił wstępny protokół pokontrolny z kontroli 

przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, 

 Starosta przedstawił pismo z UMWW otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie 

realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Mikorzyn – Krążkowy. UMWW zwraca 

się z prośbą o przeprowadzenie analizy czy przychód uzyskany z tytułu odszkodowania nie 

będzie przewyższał kosztów operacyjnych projektu w przyjętym okresie odniesienia.  

 

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 udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 
 

W dniu 24 lutego 2020r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o przyznanie dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego powołanej uchwałą Nr 118.VI.2020 Zarządu 

Powiatu Kępińskiego z dnia 19 lutego 2020r. Podstawą przeprowadzenia konkursu jest uchwała Nr XII/131/2016 

Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych 

lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego. Komisja Konkursowa pozytywnie oceniła dwa wnioski o 

dofinansowanie złożone przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie na kwotę 
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14 480,00zł oraz Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Marcina w Donaborowie na kwotę 7000,00zł. Parafia 

Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie otrzyma dofinansowanie w wysokości 

13 000,00zł a Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina w Donaborowie otrzyma dofinansowanie w wysokości 

100% wnioskowanej dotacji. W załączeniu do protokół komisji konkursowej dotyczący wysokości udzielonych 

dotacji.   

 

Zarząd zaakceptował projekt uchwały, zostanie on przekazany Przewodniczącej Rady Powiatu 

Kępińskiego w celu przedłożenia na najbliższej Sesji Rady Powiatu Kępińskiego. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

  

 Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Zawiadomienie o przejściu na własność działki nr 5188/1 o powierzchni 0,0545 ha położonej w 

miejscowości Buczek, gmina Rychtal w z związku z toczącym się postepowaniem w sprawie 

ustalenia odszkodowania należnego do wypłacenia przez Powiat Kępiński za nabycie powyższej 

nieruchomości w związku z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej polegającej na 

rozbudowie drogi powiatowej nr 5688P Trzcinica- Wielki Buczek. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości.  

 Opracowanie „Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna powiatu kępińskiego w roku 

2019” złożone przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie. Zarząd zapoznał się 

ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu 

celem przedłożenia na sesji Rady Powiatu Kępińskiego w miesiącu kwietniu.  

 Pismo mieszkańców Nowej Wsi Książęcej – Parcele z wnioskiem o zaplanowanie w budżecie 

powiatu środków na budowę ciągu pieszo-rowerowego (lub samej ścieżki rowerowej) wzdłuż 

drogi powiatowej 5680 P relacji Nowa Wieś Książęca – Żurawiniec. Zarząd przekazał pismo do 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg celem zaopiniowania możliwości wykonania zadania 

wskazanego w piśmie oraz przedstawienie szacunkowych kosztów jego wykonania. Dyrektor PZD 

będzie się również kontaktował z Wójtem w sprawie możliwości sfinansowania budowy bądź 

partycypacji gminy w kosztach realizacji zadania. Po otrzymaniu inf. zwrotnej zarząd podejmie 

dalsze decyzje. 

     

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   /-/ 

Protokołował: M. Osada 


