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                                                                                                Kępno, dnia 26 listopada 2020 r. 

BR.0002.25.2020 

PROTOKÓŁ NR XXV/2020 

Z OBRAD XXV ZWYCZAJNEJ SESJI RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

ODBYTEJ ZDALNIE W DNIU 26 LISTOPADA 2020 ROKU 

 

OBECNOŚĆ RADNYCH                                         -  ZAŁĄCZNIK NR 1 

OBECNOŚĆ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK          -  ZAŁĄCZNIK NR 2 

OBECNOŚĆ NACZELNIKÓW WYDZIAŁÓW          - ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

1. OTWARCIE OBRAD 

Na podstawie z art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym Przewodnicząca otworzyła 

XXV zwyczajną sesję Rady Powiatu Kępińskiego. 

Przewodnicząca stwierdziła, że na sesji obecnych jest 16 radnych na stan ogólny                           

17 radnych, co pozwala zgodnie z przepisami prawa obradować i podejmować prawomocne 

uchwały.  

Nieobecny radny W. Mazurkiewicz. 

Przewodnicząca przywitała radnych, Zarząd Powiatu, Panią Sekretarz, Zastępcę Skarbnika 

oraz wszystkich uczestniczących w sieci.  

Poinformowała, że sesja odbywa się w trybie zdalnym i że obrady te są transmitowane                              

i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania są udostępniane 

na stronie internetowej Powiatu i w BIP. 

2. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD 

Przewodnicząca zapytała czy ktoś z radnych chciałby zgłosić wniosek o zmianę 

doręczonego radnym porządku obrad – załącznik nr 4. 

Radny T. Gatner wyjaśnił, iż nie chce zgłaszać zmian do porządku obrad tylko wrócić                    

do tematu z poprzedniej sesji, kiedy przesuwaliśmy środki na stypendia. Nie przyjmowaliśmy 

regulaminu aplikowania o te stypendia i radny zapytał Skarbnika przy punkcie dotyczącym 

zmian budżetu jak w tutaj kwestia regulaminu i zasad i Skarbnik odpowiedział, że uchwalić 

możemy, ale wydatkować nie, bo nie mamy uchwalonych zasad. Więc radny chciałby 

zapytać kiedy będzie ten regulamin procedowany, bo radni dostali informację zajawkową                

na skrzynki, natomiast czy jakaś komisja nad tym pracowała, czy Rada będzie to 

przyjmować. Jak to będzie wyglądać. 

Przewodnicząca odpowiedziała, że na ten moment nic jej nie wiadomo i że w pewnym 

momencie zapytamy Starostę, jak wygląda ta sytuacja. Tydzień temu się jeszcze nic nie 

pojawiło, a więc też nie ma tego w porządku obrad. 
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Radny T. Gatner poprosił o powiadomienie jak będzie informacja. 

Do obrad dołączył radny W. Mazurkiewicz 

Stan radnych 17/17 

3. PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI. 

Na podstawie § 27 punkt 1 oraz § 39 ustęp 1 Statutu Powiatu Kępińskiego, protokół z XXIV 

sesji Rady był wyłożony w Biurze Rady. Do dnia sesji uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca zwróciła się do radnych z pytaniem czy są uwagi do protokołu. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie: 

radny G. Berski – za 

radny Z. Burzała - za 

radna R. Ciemny  -za 

radny T. Gatner – za 

radny D. Gąszczak – za 

radna I .Gogół – za  

radny M. Górecki –obecny niegłosujący 

radny W. Jankowski -za 

radna J. Jędrecka – za 

radny R. Kieruzal – za 

radna R. Marczak za 

radny W. Mazurkiewicz– za 

radna K. Możdżanowska -za 

radny M. Potarzycki -za 

radny M. Solecki – za 

radna A. Śniegocka – za 

radny J. Wawrzyniak – za 

W głosowaniu brało udział 16 radnych. 

Za przyjęciem protokołu głosowało 16 radnych.  

Nie głosował – 1 radny 

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 5. 

Przewodnicząca stwierdziła, że protokół z XXIV sesji Rady Powiatu został przyjęty. 

4. SPRAWOZDANIA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU: 

Sprawozdanie z prac Zarządu oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu stanowią kolejno 

załączniki nr 6 i 7 do protokołu. 

Radny T. Gatner zabrał głos w sprawie złożonego przez jednego z posłów zapytania                          

do Zarządu o kwestię założeń do budżetu na rok 2021. W związku z tym pismem radny ma 
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pytanie jakie zadania inwestycyjne zostały wskazane. Jeśli jest taka możliwość to radny 

bardzo chętnie by się zapoznał z tą odpowiedzią. 

Starosta odpowiedział, że nie ma problemu i zostanie zwrotnie przekazana odpowiedź jako 

została udzielona na przedmiotowe zapytanie. 

Radny M. Solecki zwrócił się z pytaniem odnośnie pisma Rzecznika Praw Pacjenta 

skierowanych do POZ. Zarząd wielokrotnie zwracał się do POZ takich jak Bio-Vita, Eskulap, 

POZ przy szpitalu z pismem jakie otrzymał od Rzecznika Praw Pacjenta (RPP i prosił                                

o udzielenie odpowiedzi, które były zawarte w tym piśmie. Radni nie wiedzą z tego 

sprawozdania Zarządu co było przedmiotem zapytania RPP jakie zawarł tam pytania, na co 

odpowiadały te instytucje, dlatego radny prosi Starostę aby udzielił odpowiedzi co było                     

w piśmie od Rzecznika Praw Pacjenta, na jakie pytania musiały odpowiedzieć te instytucje, 

jakich odpowiedzi udzieliły i dlaczego takie pismo wpłynęło od Rzecznika Praw Pacjenta. 

Starosta wyjaśnił, że nie ma przed sobą pisma jakie RPP przesłał do Zarządu, jednak 

zgodnie z sugestią Rzecznika zostało one przekazane do wszystkich POZ znajdujących się 

na terenie Powiatu Kępińskiego aby ustosunkowali się do tej prośby i aby informacja zwrotna 

została przekazana do Zarządu, który sukcesywnie przekazuje je do Rzecznika. 

Szczegółowe informacje znajdują się w tym sprawozdaniu, jak i w sprawozdaniu 

poprzednim. Zarząd był tylko i wyłącznie pośrednikiem pomiędzy zebraniem informacji                   

od POZ , a przekazaniem ich Rzecznikowi Praw Pacjenta. 

Radny M. Solecki powiedział, że domyśla się, iż RPP zwracał się z pytaniem jak funkcjonują 

POZ w okresie pandemii. Czy nikt z Zarządu nie pamięta co było przedmiotem pytania. 

Starosta odpowiedział, że skoro radni czytają sprawozdanie, z którego wynika, że Rzecznik 

chce uzyskać informację na temat funkcjonowania POZ, to pytanie zostało rozesłane                      

do wszystkich POZ na terenie Powiatu Kępińskiego. Każdy z POZ odpowiada jak 

funkcjonuje i powtórzył, że każda odpowiedź POZ została przekazana RPP do wiadomości.  

Radny M. Solecki  prosił o przesłanie kopii pisma Rzecznika do POZ wraz odpowiedzią jaka 

jest udzielona. 

Druga sprawa dotyczy informacji z posiedzenia Zarządu z dnia 21 października na temat 

zapewnienia łóżek w szpitalu obserwacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia                                

lub potwierdzonym zakażeniem covid. Jak to w tej chwili wygląda, gdzie te miejsca zostały 

stworzone, czy odbyło się to kosztem jakieś oddziału. Czy zostało zawieszone 

funkcjonowanie jakieś oddziału w związku z walką z covid 19. Czy od tego momentu ta ilość 

łóżek się zmieniła, może jest jeszcze większa, jak wygląda obłożenie w tym zakresie. 

Przewodnicząca poinformowała radnego, że otrzyma pisma o które prosi, następnie 

poprosiła Dyrektor SPZOZ o udzielenie odpowiedzi na pytanie radnego dotyczące łóżek. 
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Dyrektor SPZOZ poinformowała, że obecnie szpital ma na stanie 4 łóżka izolacyjne, oraz                                  

40 łóżek covidowych,  w tym 2 łóżka intensywnej terapii. Na ten moment nie została 

ograniczona działalność żadnego z oddziałów, ponieważ jest to jedyny szpital na tym terenie, 

który realizuje inne świadczenia niż covidowe. 

Do dnia dzisiejszego leczonych było 151 pacjentów, 6 na łóżkach respiratorowych. Liczba 

pacjentów z powiatu kępińskiego 36. Liczba zmarłych 33. Na pozostałych oddziałach 

również leczeni są pacjenci w danym zakresie, którzy też są chorzy na covid, z racji tego,                                  

że utrzymywana jest działalność pozostałych oddziałów gdzie leczeni są pacjenci na różne 

schorzenia. 

Radny M. Solecki wrócił do problemu dostępu do opieki lekarskiej przez cudzoziemców                     

i niemożnością dostania się do lekarza rodzinnego w celu uzyskania skierowania na wymaz. 

Problem można uznać za częściowo rozwiązany, ponieważ Przychodnia Bio-Vita przyjmuje 

takie osoby i daje lekarza rodzinnego na podstawie paszportu. Ten problem dotyczył również 

obywateli polskich, którzy pracują za granicą i nie mają lekarza rodzinnego, wracają                          

do Kępna, mają objawy i nie mogą uzyskać skierowania na wymaz. 

Dyrektor SPZOZ poinformowała, że od zeszłego piątku Fundusz umożliwił kierowanie                       

na wymaz również w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie ma ograniczenia                          

do zapisania się przez pacjentów do przychodni szpitalnej. 

Natomiast głównym problemem z rejestracją cudzoziemców jest problem komunikacyjny, na 

który zwracają uwagę wszyscy lekarze. Trudno pomóc pacjentowi jeżeli nie ma możliwości 

przeprowadzenia z nim wywiadu medycznego. Dlatego tutaj duża rola z strony radnego. 

Radny M. Solecki stwierdził, że nie jest pracodawcą wszystkich cudzoziemców 

przebywających w Powiecie Kępińskim, dlatego nie może wszystkim pomoc, natomiast 

problemy komunikacyjne są zawsze. Ale radny słyszał, że szpital starał się pozyskać lekarzy 

czy personel średniego szczebla ze wschodu. Czy w szpitalu pracują już obywatele Ukrainy, 

Białorusi, którzy by mogli w każdym momencie posłużyć jako tłumacze. Jeśli nie, to należy 

się otworzyć na te kierunki, bo jest wielu pacjentów z tych krajów. Może by im należało 

zapewnić obsługę w ich języku narodowym, bo radny nie wie czy jest możliwie                                 

i ekonomicznie uzasadnione zatrudnić tłumacza w szpitalu. Można też poprosić 

pracodawców aby pracowników z objawami wysyłać z osobą, która by mogła tłumaczyć. 

Radny W. Mazurkiewicz powiedział, że rozumie, iż wszyscy radni otrzymają pismo 

Rzecznika Praw Pacjenta. Druga sprawa dotyczy informacji z posiedzenia z dnia                         

21 października dotyczącej zlecenia przez Zarząd raportu z kontroli dostępności usług 

zdrowotnych firmie Formedis i przekazania go Rzecznikowi Praw Pacjenta oraz 

Przewodniczej Rady. Radny też wie, ze sprawozdania, że szpital prosił o przedłużenie 
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terminu odpowiedzi na uwagi. Czy to też się łączy z tym pismem RPP. Radny prosi o tenże 

raport z kontroli gdyż radni mają prawo to przeczytać. 

Przewodnicza poinformowała, że jeszcze tego raportu nie otrzymała, być może dlatego, że 

były uwagi SPZOZ  i czekamy na ostateczny kształt raportu. 

Radny W. Mazurkiewicz dopytał do kiedy to przedłużenie, o które prosił szpital. Rozumie,                 

że radni otrzymają ten raport i czy łączy się to z audytem jeśli chodzi o Rzecznika                            

i funkcjonowanie usług zdrowotnych w SPZOZ, bo mówiliśmy o POZ, teraz o szpitalu. 

Starosta odpowiedział, że pismo związane z POZ oraz dotyczące kontroli jeśli chodzi                        

o usługi świadczone przez SPZOZ, to są dwa odrębne zagadnienia. Natomiast z wczoraj 

uzyskanej informacji wiemy, że wrócił już protokół wraz z aktualizacją jeżeli chodzi o sugestie 

szpitala, ponieważ podmiot kontrolowany ma prawo odnieść się do protokołu z kontroli,                   

co też szpital uczynił i wczoraj ten protokół wpłynął do Starostwa i został przekazany                       

do szpitala i jeśli ten protokół Zarząd otrzyma zostanie on przekazany radnym. 

Radny T. Gatner odniósł się do sprawozdania z posiedzenia z dnia 29 października                               

w wolnych głosach i wnioskach, kiedy Wicestarosta zgłosiła wniosek o nowe zasady 

współfinansowania przez gminy wspólnych inwestycji drogowych w rozbiciu: dofinansowanie 

50 % i równy wkład powiatu i gminy po 25 % do drugiej połowy inwestycji lub przy 

dofinansowaniu 80 % wkład gminy i powiatu po 10 %. Jeżeli gminy nie wyrażą zgody                      

na współfinansowanie budowy dróg w powyższym rozbiciu to wicestarosta proponuje 

coroczne dotacje samorządów na rzecz SPZOZ w Kępnie, z uwagi na to, że ze szpitala 

korzystają wszyscy mieszkańcy powiatu kępińskiego. 

Radny poprosił o kilka zdań komentarza do tego pomysłu, skąd on się wziął, jak to ma być 

uregulowane, jakie by były sankcje za brak partycypacji w tych inwestycjach, czy to jest 

jedyny warunek realizacji zadania dla poszczególnych gmin na terenie Powiatu Kępińskiego. 

Wicestarosta wyjaśniła, że to był jej wniosek i propozycja i żadnych sankcji nie zamierzała 

wprowadzać, ani Zarząd. Do tej pory jeśli składane były wnioski do Funduszu to również 

gmina w Powiatem współbrała udział w kosztach, ale były to koszty tylko w odniesieniu 

gminy do chodnika, natomiast resztę pokrywał Powiat. Pomysł radnej był taki, że kiedy 

złożymy wniosek na drogę do Funduszu i będzie to koło któreś gminy, to gmina będzie                       

w różnym podziale procentowym brała z nami udział finansowy. Wtedy zamiarem 

Wicestarosty było, że zwolnią się większe środki, które będziemy mogli przeznaczyć na 

szpital, bo wiadomo że potrzeby szpitala zawsze były, są i zawsze będą i że leczą się tam 

wszyscy mieszkańcy naszego powiatu. 

Starosta dodał że każdy z członków Zarządu ma prawo głosu. To była jedna z propozycji, 

która została przedstawiona na Zarządzie. I tak to funkcjonuje, że jeżeli członkowie Zarządu 

mają pomysł i może być to realizowane, mają jakieś odniesienie do rozwoju Powiatu,                     
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to zgłaszają, jest czas na dyskusję i wyciągane są wnioski. Tu padł taki wniosek, były na ten 

temat rozmowy, ale nie zostały podjęte żadne kroki w tym kierunku aby zmienić 

dotychczasowe funkcjonowanie i pewne uzgodnienia z samorządami, natomiast czasy się 

zmieniają i my również w przyszłości staniemy przed takim dylematem czy faktem aby 

pewne rzeczy zmienić, natomiast na ten moment pozostaje to bez zmian. 

Radny T. Gatner powiedział, że należy rozumieć, że są to na razie wersje robocze i pomysły 

w sferze rozważań i na razie nie ma twardego dokumentu, planu działania. Jest to pomysł 

zgłoszony na jednym z posiedzeń Zarządu i nie będzie to, póki co, wdrażane w życie. 

Przewodnicza odpowiedziała, że tak to należy rozumieć. 

Radny W. Mazurkiewicz zrozumiał propozycję wicestarosty w ten sposób, że jeżeli gmina nie 

da na drogę, to sugestia jest żeby dała na szpital, czy też jeśli da na drogę, to my możemy 

dać na szpital. Radny się pogubił, bo jest to nieczytelnie napisane. Czy mają samorządy 

wpłacać na szpital, czy my będziemy wpłacać jak dostaniemy pieniądze na szpital. 

Przewodnicząca zaproponowała żeby na razie pozostawić ten temat, skoro zostało 

powiedziane, że jest to pomysł. To nie jest żaden fakt, ani informacja, która ma wejść                                  

w życie. 

Radny W. Mazurkiewicz stwierdził, że to jest ciekawy pomysł, który trzeba analizować.                     

On może być sprawiedliwy, bądź nie, ale on zaistniał, więc radny chciałby tylko to uściślić. 

Wicestarosta wyjaśniła, że nie było jej intencją nikogo w tym momencie karać, ale gdyby 

pojawiła się możliwość złożenia wniosku na drogę do Funduszu i trwałyby rozmowy z gminą,  

to była tylko propozycja, żeby gminy pokrywały koszty większe niż do tej pory i wtedy by się 

zwolniły środki Powiatu, które by było można przekazać na szpital.  

Starosta dodał że Powiat nie ma wpływu na decyzje samorządu gminnego. Od samego 

początku Powiat stara się współpracować i podejmować wszystkie decyzje wspólnie                        

z samorządami gminnymi. Nie ma takiej możliwości aby samorząd powiatowy mógł coś 

nakazać samorządowi gminnemu. Tutaj była propozycja aby dotychczasowe wspólnie 

realizowane zasady próbować troszkę zreformować lub zmienić, natomiast nie było takiej 

intencji aby komuś grozić. Wszystko co jest realizowane, co zostało do tej pory zrealizowane 

odbywa się przy współpracy z samorządami gminnymi, tylko i wyłącznie przy dobrej                         

i obopólnej zgodzie obydwóch stron. 

Radny T. Gatner stwierdził, że czytając zapis ze sprawozdania zabrzmiał on dla radnego 

bardzo groźnie, nie dając szans samorządom na wielki wybór, bo albo, albo. Stąd prośba                 

o kilka zdań komentarza do tego zapisu.  

Starosta wyjaśnił, że dyskusja po zgłoszeniu wniosku była rzeczowa, konkretna. To, że zapis 

taki się pojawił, to radni mogli się również do niego odnieść. 
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Radny Z. Burzała zadał pytanie do pierwszego protokołu z posiedzenia Zarządu                            

z dnia 21 października gdzie jest informacja, iż Komendant Powiatowy Policji pisał prośbę                  

o rozważenie możliwość współfinansowania radiowozu. Ile radiowozów i jaki to ma być mniej 

więcej koszt. 

Starosta poinformował, że został złożony wniosek przez Komendanta Powiatowej Policji                  

w Kępnie o możliwość partycypacji w kosztach zakupu dwóch radiowozów. Jest to poprzez 

Fundusz Wparcia więc to jest to koszt 50 % wartości zakupu tych dwóch radiowozów. 

Radny W. Mazurkiewicz odniósł się do informacji z posiedzenia Zarządu z dnia 4 listopada 

gdzie jest napisane, że Zarząd otrzymał pismo radnego Powiatu Kępińskiego dotyczące 

deklaracji partnerstwa finansowego w wysokości 10% wartości zadania maksymalnie                     

do kwoty 2.000. Zarząd zajmie się stanowiskiem w sprawie i przekaże radnemu i zapytał cóż 

to za tajemniczy radny, ponieważ nazwiska tam nie ma. 

Starosta odpowiedział, że taki jest zapis, ale chyba wszyscy wiedzą dokładnie z przestrzeni 

naszej współpracy i działania jeżeli chodzi o nasze sesje i naszych rozmów. To wynika 

jednoznacznie, że chodzi tutaj o Pana radnego T. Gatnera. Natomiast czy to jest jakiś zarzut, 

że nie ma go w protokole. 

Radny W. Mazurkiewicz powiedział, że w innych informacjach osoby są wymienione                            

z imienia i nazwiska i wiadomo kto to jest, a tutaj nie ma mamy, a w tym wypadku radny nie 

został wymieniony. Radny czuje taką intencję, że radni koalicji są wymieniani z nazwiska              

w protokole, wtedy mają zasługi wśród mieszkańców, a nie każdy mieszkaniec musi 

wiedzieć, że to radny T. Gatner złożył taki projekt. W związku z tym radni opozycji nie są 

wymienieni. To już jest któryś raz z rzędu. Radny powtórzył, że protokoły z posiedzeń 

Zarządu pisane są w sposób niechlujny. Radny wnioskuje i prosi aby sprawozdania z prac 

Zarządu były pisane w sposób czytelny i jasny i żeby wszyscy byli traktowani w protokołach 

tak samo. 

Starosta odnosząc się do wypowiedzi radnego wyjaśnił, że jeżeli wniosek jest dosłownie  

zacytowany, to nie będzie on w taki czy inny sposób zmieniany, czy poprawiany. Natomiast 

jeżeli taka sugestia padła, to jak najbardziej aby być obiektywnym, jeżeli chodzi o aktywność 

radnych to Starosta nie widzi żadnych zastrzeżeń, co do tej uwagi radnego                                    

W. Mazurkiewicza.  

Radny T. Gatner podziękował za ten tok rozumowania, bo to nie był pierwszy przypadek.  

Starosta powtórzył, że nikt nie miał żadnych dziwnych intencji, o które Zarząd jest 

posądzony, natomiast radni nie zostali wybrani aby bawić się w chowanego, ale działać na 

rzecz Powiatu Kępińskiego. 

Radny M. Solecki odniósł się do protokołu z dnia 26 listopada i zapytał o pismo Dyrektora 

szpitala w Kępnie do Zarządu w sprawie niewykorzystania środków dotacji celowej                            
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i przeznaczenia tej kwoty w wysokości 220 171 na zakup ambulansu. Radny chciałby  

stwierdzenie, że Zarząd odniósł się pozytywnie do wniosku połączyć z doniesieniami 

medialnymi, a także z budżetem powiatu, z którego wynika, że Powiat Kępiński dostał 

400 000 na zakup ambulansu i po stronie wydatków jak i dochodów mamy 400 000 na jego 

zakup, które w całości wystarczą na jego zakup wraz z wyposażeniem. W takim razie jeżeli 

radny połączy 400 000 plus te 220 171, to mamy koszt ambulansu 621 171, a więc czy ten 

ambulans będzie kosztował 400 000, czy 620 000, czy to chodzi jeszcze o jakiś inny kolejny 

ambulans. 

Starosta wyjaśnił, że chodzi o jeszcze inny samochód. Potwierdził, że Powiat otrzymał                     

na rzecz szpitala 3 000 000 na modernizację pracowni RTG wraz z zakupem mammografu                    

i dodatkowo również w 100 % środki na zakup ambulansu.  

Następnie poprosił o dokładną informację Dyrektor SPZOZ, która wyjaśniła, że jeżeli chodzi 

o dotację i zakupy inwestycyjne w tym roku, to dzięki doskonałej współpracy Zarządu                         

i szpitala udało się pozyskać dotację z rezerwy premiera na sfinansowanie pracowni RTG 

poprzez zakup dwóch cyfrowych aparatów rentgenowskich. 

Drugim zadaniem był zakup specjalistycznej karetki dla specjalistycznego zespołu 

ratownictwa medycznego, gdzie jest dofinansowanie w wysokości 400 000. Dostawa karetki 

nastąpi 10 grudnia. Natomiast z uwagi na bardzo już wyeksploatowane karetki transportowe 

szpital zwrócił się z pismem o przekazanie kwoty 220 000 – są to środki z niewykorzystanej 

w poprzednich latach dotacji na zakup sprzętu i dokładając środki,                                               

z innych dotacji zostaną te środki przeznaczone na zakup karetki transportowej, która 

również będzie zakupiona w grudniu. Tak, że w tym roku szpital wzbogaci się o karetkę 

specjalistyczną i karetkę transportową. 

Radny Z. Burzała odniósł się do informacji z protokołu z dnia 21 października. Jest pismo 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego - chodzi o wydzielenie gruntu działki o numerze   

2035/289, potem w następnym punkcie jest napisane, że z tej działki jeszcze ma być 

wyłączone 12 ha gruntu. O co właściwie chodzi, gdzie te grunty się znajdują, do czego one 

mają być przeznaczone, jakie ma przeznaczenie ta wydzielona działka. 

Starosta wyjaśnił, że ta sprawa toczy się już od dłuższego czasu. Zaczęła się pismem 

pilotującym do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego o możliwość przejęcia pewnych 

nieruchomości. To działka położona w obrębie Krążkowy, Gminy Kępno. Taki akces złożył 

Powiat Kępiński właśnie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolniczego w Poznaniu celem 

przeniesienia własności z tego Ośrodka na rzecz Powiatu Kępińskiego. Otrzymaliśmy 

wstępną zgodę na przekazanie na rzecz Powiatu Kępińskiego tych gruntów, natomiast                        

w chwili obecnej gruntu te są dzierżawione. Następne pismo dotyczy mieszkańca Olszowy, 
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który dzierżawi te grunty, uprawia je i dlatego otrzymał informację związaną z planowanym 

przejęciem przez Powiat tych gruntów.  

Radny Z. Burzała stwierdził, że Starosta nie odpowiedział o jaki obszar zawnioskował                     

do KOWR-u o wyłączenie. Jaka ma być wyłączona powierzchnia dla Powiatu z tej działki 

1035/289 i jakie ma mieć przeznaczenie w przyszłości grunt, który ma być wyłączony                   

z tej działki. 

Starosta powiedział, że udzieli dokładnej odpowiedzi na następnej sesji lub przekaże 

informację drogą mailową, ponieważ nie ma przed sobą dokumentów w tej sprawie. 

5. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XV/94/2019 RADY 

POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 ROKU W SPRAWIE BUDŻETU 

POWIATU NA ROK 2020.   

Przewodnicząca powiedziała, że radni otrzymali poprawki do przedmiotowego projektu 

uchwały i poprosiła  Panią A. Peter Zastępcę Skarbnika o omówienie projektu wraz                         

z poprawkami. 

Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczącą przeprowadziła głosowanie nad zaproponowanymi poprawkami. 

radny G. Berski – za 

radny Z. Burzała - za 

radna R. Ciemny  -za 

radny T. Gatner – za 

radny D. Gąszczak – za 

radna I. Gogół – za  

radny M. Górecki – obecny niegłosujący 

radny W. Jankowski – obecny niegłosujący 

radna J. Jędrecka – za 

radny R. Kieruzal – za 

radna R. Marczak – za 

radny W. Mazurkiewicz –za 

radna K. Możdżanowska -za 

radny M. Potarzycki- za 

radny M. Solecki – za 

radna A. Śniegocka – za 

radny J. Wawrzyniak – za 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. 

Za głosowało 15 radnych. 

Obecni niegłosujący – 2 radnych. 
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Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 7. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad całą uchwałą. 

radny G. Berski- za 

radny Z. Burzała - za 

radna R. Ciemny  -za 

radny T. Gatner – za 

radny D. Gąszczak – za 

radna I. Gogół – za  

radny M. Górecki – za 

radny W. Jankowski –za 

radna J. Jędrecka – za 

radny R. Kieruzal – za 

radna R. Marczak – za 

radny W. Mazurkiewicz – za 

radna K. Możdżanowska -za 

radny M. Potarzycki- za 

radny M. Solecki – za 

radna A. Śniegocka – za 

radny J. Wawrzyniak – za 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 17 radnych, 

głosowało za - 17 radnych. 

Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 9. 

Uchwała Nr XXV/144/2020 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 została podjęta – zał. nr 10. 

6. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XV/93/2019 RADY 

POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 19 GRUDNIA 2019 ROKU W SPRAWIE UCHWALENIA 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU KĘPIŃSKIEGO. 

Przewodnicząca poinformowała, że do tego projektu również zostały zaproponowane 

poprawki i poprosiła Zastępcę Skarbnika o omówienie projektu wraz z poprawkami. 

Pytań ani uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami. 

radny G. Berski - za 

radny Z. Burzała - za 

radna R. Ciemny  - za 

radny T. Gatner – za 
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radny D. Gąszczak – za 

radna I. Gogół – za  

radny M. Górecki –za 

radny W. Jankowski – za 

radna J. Jędrecka – za 

radny R. Kieruzal – za 

radna R. Marczak – za 

radny W. Mazurkiewicz – za 

radna K. Możdżanowska -za 

radny M. Potarzycki - za 

radny M. Solecki – za 

radna A. Śniegocka – za 

radny J. Wawrzyniak – za 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 17 radnych, 

Za głosowało 17 radnych. 

Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 11. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie nad uchwałą. 

radny G. Berski - za 

radny Z. Burzała – za 

radna R. Ciemny  - za 

radny T. Gatner – za 

radny D. Gąszczak – za 

radna I. Gogół – za 

radny M. Górecki – za 

radny W. Jankowski –za 

radna J. Jędrecka – za 

radny R. Kieruzal – za 

radna R. Marczak – za 

radny W. Mazurkiewicz –za 

radna K. Możdżanowska –nieobecna 

radny M. Potarzycki - za 

radny M. Solecki – za 

radna A. Śniegocka – za 

radny J. Wawrzyniak – za 

W głosowaniu brało udział 16 radnych, 

Za głosowało 16 radnych. 
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Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 12. 

Uchwała Nr XXV/145/2020 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały                     

Nr XV/93/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego została podjęta - zał. 13.     

7.  PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁAT                         

I KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z USUNIĘCIEM I PRZECHOWANIEM POJAZDÓW W ROKU 

2021. 

Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła J. Rosielewska Naczelnik Wydziału 

Komunikacji i Transportu. 

Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

radny G. Berski- za 

radny Z. Burzała - za 

radna R. Ciemny  -za 

radny T. Gatner – za 

radny D. Gąszczak – za 

radna I. Gogół – za  

radny M. Górecki – za 

radny W. Jankowski –za 

radna J. Jędrecka – za 

radny R. Kieruzal – za 

radna R. Marczak – za 

radny W. Mazurkiewicz – za 

radna K. Możdżanowska -za 

radny M. Potarzycki- za 

radny M. Solecki – za 

radna A. Śniegocka – za 

radny J. Wawrzyniak – za 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 17 radnych, 

głosowało za – 17 radnych 

Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 14. 

Uchwała Nr XXV/146/2020 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat                 

i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2021.została podjęta 

– zał. nr 15. 
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8. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA DO REALIZACJI 

PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 

SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA 

ROZWÓJ 2014-2020. 

Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawiła I. Rataj Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. 

Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

radny G. Berski- za 

radny Z. Burzała – za 

radna R. Ciemny  -za 

radny T. Gatner – za 

radny D. Gąszczak – za 

radna I. Gogół – za  

radny M. Górecki – za 

radny W. Jankowski –za 

radna J. Jędrecka – za 

radny R. Kieruzal – za 

radna R. Marczak – za 

radny W. Mazurkiewicz – za 

radna K. Możdżanowska -za 

radny M. Potarzycki- za 

radny M. Solecki – za 

radna A. Śniegocka – za 

radny J. Wawrzyniak – za 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 17 radnych, 

głosowało za - 17 radnych 

  Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 16. 

Uchwała Nr XXV/147/2020 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.została podjęta – zał. nr 17. 

9. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY                            

NR XIX/114/2020 RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO Z DNIA 30 KWIETNIA 2020 R.                      

W SPRAWIE OKREŚLENIA RODZAJU ZADAŃ, NA KTÓRE PRZEZNACZA SIĘ ŚRODKI 

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

PRZYPADAJĄCE WEDŁUG ALGORYTMU W 2020 ROKU DLA POWIATU KĘPIŃSKIEGO 
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NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O REHABILITACJI 

ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

Uzasadnienie do przedmiotowego projektu uchwały przedstawiła Z. Puchalska Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. 

Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

       radny G. Berski- za 

 radny Z. Burzała – za 

 radna R. Ciemny  -za 

 radny T. Gatner – za 

radny D. Gąszczak – za 

radna I. Gogół – za  

radny M. Górecki – za 

radny W. Jankowski –za 

radna J. Jędrecka – za 

radny R. Kieruzal – za 

radna R. Marczak – za 

 radny W. Mazurkiewicz – za 

 radna K. Możdżanowska -za 

 radny M. Potarzycki- za 

 radny M. Solecki – za 

 radna A. Śniegocka – za 

 radny J. Wawrzyniak – za 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 17 radnych, 

głosowało za -17 radnych 

Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 18. 

Uchwała Nr XXV/148/2020 Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały                             

Nr XIX/114/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia 

rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2020 roku dla Powiatu Kępińskiego na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych została podjęta – zał. nr 19. 

10. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W KĘPNIE 

Radni otrzymali sprawozdanie w materiałach sesyjnych. 
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Pytań ani uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

radny G. Berski- za 

radny Z. Burzała – za 

radna R. Ciemny  -za 

radny T. Gatner – za 

radny D. Gąszczak – za 

radna I. Gogół – za  

radny M. Górecki – za 

radny W. Jankowski –za 

radna J. Jędrecka – za 

radny R. Kieruzal – za 

radna R. Marczak – za 

radny W. Mazurkiewicz – za 

radna K. Możdżanowska –za 

radny M. Potarzycki- za 

radny M. Solecki – za 

radna A. Śniegocka – za 

radny J. Wawrzyniak – za 

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 17 radnych, 

głosowało za - 17 radnych. 

Imienny wykaz głosowania stanowi zał. nr 20.  

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie zostało przyjęte – zał.                  

nr 21. 

11. INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH. 

Przewodnicząca poinformowała, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła żadna 

interpelacja ani zapytanie, natomiast w dniu obrad XXV sesji wpłynęło zapytanie radnego             

T. Gatnera w sprawie deklaracji partnerstwa prywatnego we współfinansowaniu dokończenia 

fragmentu chodnika przy ul. Jana Pawła II w Trzcinicy. 

Na sesji również nie złożono interpelacji ani zapytania. 

12. WOLNE WNIOSKI I INFORMACJE. 

Starosta przekazał informację, że w dniu 22 września wpłynęło do Zarządu pismo Dyrektora 

SPZOZ w Kępnie z prośbą do Zarządu o umorzenie pożyczki w wysokości 1 000 000 zł. 

należnej Powiatowi Kępińskiemu zgodnie z umową z dnia 27 stycznia 2020 r. 

Po analizie sytuacji finansowej SPZOZ Zarząd chciał zaproponować Radzie podjęcie 

uchwały Rady Powiatu Kępińskiego, której efektem byłoby umorzenie tej pożyczki. Jednak 
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po analizie sytuacji prawnej wynika, że ustawa o finansach publicznych w art. 59 określa 

przesłanki umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym przypadającej jednostce samorządu terytorialnego i w związku z tym swego 

czasu Powiat Kępiński podjął uchwałę z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczególnych 

zasad, sposobu i trybu działania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Powiatowi Kępińskiemu lub jednostkom podległym.                       

Te kompetencje Rada Powiatu ceduje na Zarząd Powiatu. Wszystkim nam zależy aby szpital 

kępiński funkcjonował dobrze, miał zabezpieczenie finansowe i mógł w sposób bezpośredni 

świadczyć usługi medyczne naszym mieszkańcom, a w chwili obecnej nie tylko 

mieszkańcom Powiatu Kępińskiego, ale też obywatelom z terenów sąsiednich powiatów. 

Dlatego taka jest intencja Zarządu i dlatego Zarząd informuje o tym aby radni wiedzieli, że 

intencją Zarządu jest aby tę pożyczkę, która została udzielona w styczniu tego roku na rzecz 

spłaty należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umorzyć. Jeżeli ktoś z radnych 

miałby odmienne zdanie w tej kwestii to prosi o komentarz. 

Dyrektor SPZOZ tytułem uzupełnienia informacji dotyczącej umorzenia pożyczki w pierwszej 

kolejności podziękowała Staroście i Zarządowi za pozytywne odniesienie się do prośby                   

w kwestii umorzenia tej pożyczki w kwocie 1 000 000 zł. dla szpitala w Kępnie. Szpital                     

w Kępnie wspólnie z Zarządem wykonał ciężką pracę na rzecz funkcjonowania naszego 

szpitala i wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. Szpital jeszcze nie jest na takim etapie, że się 

bilansuje, ale usilnie do tego dąży. Ta pożyczka, podobnie jak pożyczka z ubiegłego roku, 

która była zwrócona, oraz wiele innych działań podjętych przez szpital wspólnie z Zarządem 

Powiatu i dzięki także wszystkim radnym pozwoliła bezpiecznie przeprowadzić szpital                     

w ostatnim czasie. Pozwoliła na to aby szpital mógł funkcjonować w pełnym zakresie bez 

ograniczenia działalności, a wręcz szpital mógł uruchomić dodatkowe działalności. 

Jeżeli chodzi o obecną sytuację finansową to na koniec września wynik jest na poziomie 

prawie 2 257 000. Prognozowana strata na koniec roku może oscylować w granicach                           

3 000 000, licząc wynik z końca września, natomiast już teraz wiadomo, że koszty związane 

z drugą fala epidemii kosztują szpital dużo więcej, czyli ten wynik będzie troszkę gorszy,  ale 

nie powinien być większy niż planowany.  

Obecnie szpital nie ma zobowiązań wymagalnych, natomiast nadal pozostaje w układzie 

ratalnym w zakresie składek ZUS i te zobowiązania są spłacane zgodnie w terminach, 

zgodnie z obowiązującymi umowami.  

Okres epidemii pozwolił również na to że te zobowiązania wobec ZUS nie są obciążone 

żadnymi dodatkowymi kosztami. Jeżeli chodzi o wykonanie kontraktu w zakresie ryczałtu jest 

na poziomie 87 %. To wykonanie jest jednym z wyższych wykonań w Wielkopolsce. 
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Dyrektor udzieliła również wyjaśnień odnośnie wyceny udzielanych świadczeń, które nie są 

na takim poziomie jak podawane są gdzieś w mediach. Szpitale na pewno na tym nie 

zarabiają i nie dopisują każdemu pacjentowi choroby covid, natomiast wiąże się z tym ogrom 

kosztów, które trzeba ponieść, po pierwsze w celu zabezpieczenia pacjenta.  

Dyrektor raz jeszcze poprosiła o umorzenie pożyczki, która zostanie wykorzystana w taki 

sposób żeby szpital mógł bezpiecznie funkcjonować i zapewniać pacjentom dostęp do opieki 

medycznej. 

Radny Z. Burzała zapytał jakie jest ogólne zadłużenie szpitala wobec ZUS. 

Dyrektor SPZOZ poinformowała, że 7 500 000 w układzie ratalnym. Nie stanowią one 

zobowiązań ratalnych. 

Radny M. Potarzycki uważa że wniosek szpitala należy poprzeć.  

Radny M. Solecki odniósł się do informacji Dyrektor, iż szpitale wcale nie zarabiają na 

pacjentach covidowych. Radny uważa że ten wątek należy rozwinąć, ponieważ widzi, 

szczególnie w mediach społecznościowych, atak ze strony osób, które twierdzą, że jest to 

jedna, wielka mistyfikacja, że jest to jakiś spisek firm farmaceutycznych i wszystko co się 

dzieje, to jest nieprawda. Czy rzeczywiście jest tak, że jeżeli pacjenta umiera, a cierpiał na 

covid i miał inne choroby, to nie jest tak, że za zapisanie tego w karcie zgonu są ekstra 

pieniądze, że szpitalom się to opłaca, że im więcej tym lepszy przypływ finansowy. 

Dyrektor SPZOZ wyjaśniła, że jeżeli łóżka zostają przemianowane na łóżka covidowe,                    

to szpital ma potrącane część ryczałtu za te łóżka. Dopiero te łóżka muszą wypracować 

swoje przychody. Oczywiście pacjenci covidowi są finansowani w ramach wyceny NFZ: 

gotowość łóżka to jest 100 zł za dobę, natomiast jeżeli jest pacjent to, oczywiście                             

w zależności od jego stanu, jest wycena w wysokości kilkuset złotych na dobę, a jeżeli jest    

to pacjent covidowy na innym oddziale, który także jest chory na covid, ale leży na przykład 

na oddziale nefrologii chirurgii, to tam jest rozliczany w ramach normalnego ryczałtu. Nie ma 

żadnych dodatkowo jakiś ekstra pieniędzy, jeżeli jest wpisane rozpoznanie covid.  

Radny T. Gatner dopytał w kwestii związanej z umorzeniem pożyczki czyja to jest 

kompetencja Rady czy Zarządu. 

Przewodnicząca wyjaśniła, że tak jak Starosta wcześniej powiedział, należy to do 

kompetencji Zarządu. 

Radny stwierdził, że nie widzi tutaj pola do wielkiej dyskusji i radni są zgodni co wsparcia 

szpitala, bo w tym momencie zdrowie i życie mieszkańców Powiatu Kępińskiego jest 

najważniejsze i musimy to wspierać. 

Radny poruszył jeszcze temat dotyczący sygnalizacji świetlnej Trzcinica-Laski. Ona już 

działa i świeci, natomiast tam jest najprawdopodobniej problem jeszcze z synchronizacją 

tych świateł i ustawieniem ich właściwego działania. Duża grupa kierowców pisze radnemu, 
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że te światła wymagają regulacji, bo one bardzo źle działają i radny wnioskuje aby przyjrzeć 

się temu i wyregulować, bo one inaczej są niebezpieczne. Jest jeszcze kwestia tych świateł 

przed przejściami dla pieszych. Tam też trzeba na nie popatrzeć, ponieważ one też do końca 

nie funkcjonują prawidłowo. To jest najprawdopodobniej kwestia ustawień. 

Starosta poinformował, że również otrzymuje takie zgłoszenia od użytkowników ruchu, co do 

ustawienia tych świateł, że jednak za blisko łapią samochody i dlatego zostało to już 

zgłoszone firmie, która montowała te urządzenia. Już niedługo powinno być wszystko  

dopracowane do ostatniego szczegółu. 

Radny M. Potarzycki powiedział, że praktycznie co sesję poruszany jest temat POZ, a radny 

chciałby podziękować wszystkim lekarzom pracującym w POZ, tym którzy przyjmują tych 

pacjentów, że mogą oni być przebadani, że mają bezpośredni kontakt z pacjentami i apeluje 

jako radny do lekarzy o taką obsługę pacjentów. 

Na koniec Przewodnicząca przypomniała, że zaraz po zakończeniu sesji odbędzie się 

debata dotycząca budżetu na 2021 r. Prowadzić ją będzie Pani R. Ciemny zastępca 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. Poprosiła radnych o ponowne połączenie                     

o godzinie 15.10 aby móc odbyć tę debatę. 

Starosta przekazał informację, iż wspólnie z Dyrektorem DPS proponują dla wszystkich ludzi 

dobrego serca o włączenie się do akcji, aby mieszkańcom DPS dać namiastkę świąt. 

Następnie Naczelnik P. Jeziorny przedstawił szczegóły akcji. Wszyscy podopieczni DPS                    

w Rzetni napisali listy mikołajkowe, w których piszą o swoich marzeniach i prezentach.                    

Od poniedziałku te listą będą w Biurze Podawczym i jeżeli ktoś będzie chciał można                        

je zabrać i na nie odpowiedzieć, dołączyć upominek. Akcja trwa do 11 grudnia. 

Przygotowane listy wraz z upominkami zostaną przekazane do DPS. Szczegółowe 

informacje zostaną zamieszczone w mediach społecznościowych oraz na stronie Starostwa.  

  Przewodnicząca przesunęła godzinę rozpoczęcia debaty na 15.15. 

13. ZAMKNIĘCIE SESJI 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca o godzinie 15.02.zamknęła                 

XXV sesję Rady Powiatu Kępińskiego. 

Protokołowała: 
/-/ I. Kempińska 
 

Przewodnicząca Rady 

                                                                                                                  /-/ Jolanta Jędrecka 


