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                                    PROTOKÓŁ Nr 80.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2020 roku o godz. 14:00  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu- osobiście 

2. Alicja Śniegocka – Członek Zarządu - nieobecna 

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. 

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

 Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu 

 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

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

 Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. Dokumenty zostaną przekazane Przewodniczącej Rady 

Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

  

 Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 1 

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Wniosek Radnego Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu na 

2021r. środków finansowych na zadania drogowe realizowane przy współudziale gmin, w 

szczególności zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej relacji 

Grębanin- Nosale- Mnichowice, rozbudowę Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie, 

stypendia dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, roboty budowlane i remonty starych 

kościołów wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie powiatu. Wniosek zostanie 

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

dotyczącym projektowaniu budżetu na 2021r.  
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 Pismo Koła Gospodyń Wiejskich Chojęcin z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę planu, 

kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania publicznego pt.: „Od paprotki do elektronu”. Z 

uwagi na epidemię nie jest możliwym realizacja zadania w pierwotnie zaplanowanym miejscu. 

KGW wnosi o zmianę miejsca i zakresu realizacji zadania. Zarząd wyraził zgodę na 

wnioskowaną zmianę. Wydział merytoryczny przygotuje stosowny aneks do umowy. 

 Pismo Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o. o z 

informujące o podjęciu w dniu 21 lipca 2020r. przez Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały 

w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji z dniem podjęcia uchwały a także o 

ustanowieniu Prezesa Zarządu jej Likwidatorem. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 

 Nie wniesiono wniosków pod obrady zarządu 

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 


