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                                    PROTOKÓŁ Nr 62.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 10 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 

 

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 kontynuując temat z poprzedniego posiedzenia dotyczący SPZOZ w Kępnie 

dyskutował o obecnej sytuacji finansowej placówki oraz o jej przyszłości w okresie 

najbliższych 5 lat. Zdecydowano o konieczności przedyskutowania sprawy na wspólnym 

posiedzeniu komisji Rady Powiatu Kępińskiego. 

 Zarząd dyskutował o możliwości uruchomienia przez powiat punktu paszportowego. Do 

Wojewody Wielkopolskiego zostanie wystosowane pismo z prośbą o zaopiniowanie 

możliwości utworzenia biura w Kępnie.  

 Na posiedzeniu omówiono wyjaśnienia dyrektora ZSS w Słupi do protokołu pokontrolnego 

dotyczącego kontroli przeprowadzonej w placówce oraz wstępne wnioski pokontrolne. 

 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyboru ofert na realizacje zadań publicznych 

Powiatu Kępińskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia 

kategorii drogi powiatowej nr 5597P na odcinku Mączniki – Kraszewice.  

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

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

 Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu. 
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IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

  

 Porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem Kępińskim a Stowarzyszeniem Nasz Bezpieczny 

Powiat Kępiński w sprawie wspólnej organizacji imprezy pn. VII Bieg Uliczny o Puchar Starosty 

Powiatu Kępińskiego. Porozumienie reguluje obowiązki stron związane z organizacją imprezy. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości.   

 Informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca 

marca 2020r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 27 osób. 

Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Informację Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w sprawie kontroli rocznego 

sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych WTZ-ów. 

PCPR ocenia działalność WTZ-ów pozytywnie. Dane zawarte w sprawozdaniu zostaną 

zweryfikowane podczas kontroli, którą PCPR przeprowadzi w siedzibie WTZ-ów. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości.  

 Stanowisko zarządu w sprawie lokalizacji Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

Obecnie trwają konsultacje dotyczące przebiegu linii kolejowej stanowiącej dojazd do 

projektowanego Centralnego Portu Lotniczego i dalej do Warszawy. Planowana linia przebiegać 

będzie przez obszar powiatu kępińskiego. Jedna z koncepcji zakłada uruchomienie stacji 

przystankowej w Kępnie. Zarząd korzystając z ogłoszonych konsultacji społecznych dotyczących 

opiniowania ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu 

komunikacyjnego wyraża aprobatę dla usytuowania przystanku powyższej linii kolejowej w 

Kępnie. 

 

 Odpowiedz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie na pismo zarządu w sprawie 

ustosunkowania się do problemu opieki nad dorosłymi dziećmi chorymi na autyzm 

pozostawionymi bez wsparcia. Problem dorosłych osób z autyzmem pozostaje nierozwiązany z 

uwagi na brak na terenie powiatu ośrodka wsparcia bądź domu samopomocy dla osób 

niepełnosprawnych z autyzmem. Dyrektor PCPR informuje w piśmie o możliwościach 

pozyskania środków na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu D z 

przeznaczeniem dla osób ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Prowadzenie ŚDŚ jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z 

budżetu Państwa. Inną alternatywą jest program „Rehabilitacja 25+” PFRON adresowany do 

podmiotów prowadzących Ośrodki rehabilitacyjno- Wychowawcze. Ze strony powiatu o środki 

mogłaby wystąpić szkoła specjalna w Słupi. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 119.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie 

wyboru ofert na realizacje zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2020 roku przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 Uchwała Nr 120.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 5597P na odcinku 

Mączniki – Kraszewice. 

 

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  /-/ 
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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 


