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PROTOKÓŁ Nr 101.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 22 lutego 2021 roku o godz.11:00 

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

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

2. Alicja Śniegocka – Członek Zarządu- osobiście  

3. Renata Ciemny - Członek Zarządu - nieobecna 

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: 

 Wideokonferencja Wojewody Wielkopolskiego z Kuratorem Oświaty na temat m.in 

podziału szkolnictwa zawodowego, roli psychologa w placówkach oświatowych w 

okresie pandemii. 

 Wideokonferencja Związku Powiatów Polskich w sprawie przyszłości szpitali- dyskusja o 

prognozowanych rozwiązaniach,  

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie Regulaminu udzielania przez jednostki 

organizacyjne Powiatu Kępińskiego zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości 130 000,00 złotych netto. 

Uchwała dotyczy zmiany progu zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy PZP 

z 30 tys. Euro na 130 000,00zł 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe 

oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 
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3. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie: udzielenia Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie upoważnienia do pozyskania środków oraz realizacji 

projektu realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

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

1. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu 

na rok 2021, 

(zabezpieczenie środków na akty notarialne, zmniejszenie o ok. 150 tys. zł subwencji 

oświatowej) 

 

2. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/152/2020 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego, 

 

3. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji „Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 

roku.” za okres lat 2017 - 2018. 

Projekty uchwał szczegółowo omówił skarbnik oraz Naczelnik wydziału OŚ. Zarząd 

zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Dokumenty zostaną przekazane Przewodniczącej 

Rady Powiatu Kępińskiego celem przekazania do właściwych komisji rady oraz przedstawienia 

na najbliższej sesji.  

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

1. Pismo dyrektora SPZOZ z prośbą o uruchomienie środków w wysokości 36 000,00zł na 

stypendia  

w wysokości 2 000,00zł dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku 

lekarskim lub pielęgniarskim/położniczym oraz dodatków stypendialnych dla lekarzy 

stażystów i I roku specjalizacji z wyrównaniem od października 2020r. W dniu 29 stycznia 

odbyło się posiedzenie komisji opiniującej przyznanie stypendiów, w którym udział wzięła 

Wicestarosta- Alicja Śniegocka. Wnioski o przyznanie stypendiów złożyły dwie osoby, które 

rozpoczęły pierwszy rok specjalizacji na chirurgii i na pediatrii. Stypendia zostały przyznane 

obydwu wnioskującym osobom. Środki w budżecie powiatu zostały zabezpieczone na 

powyższy cel. Zarząd przekaże wniosek do Wydziału Budżetu i Finansów celem 

uruchomienia płatności.  

 

2. Sprawozdanie stowarzyszenia „Amazonki” w związku z zakończeniem realizacji zadania 

publicznego pn.: „Sprawna Amazonka”, współfinansowanego ze środków budżetu Powiatu 

Kępińskiego w ramach otwartego konkursu ofert. Sprawozdanie zostało skontrolowane pod 

względem merytorycznym i rachunkowym przez wydział ZPPP oraz wydział FN. Zarząd 

zapoznał się z dokumentami i zaakceptował rozliczenie.  

3. Sprawozdanie Koła Gospodyń Wiejskich z Chojęcina w związku z zakończeniem realizacji 

zadania publicznego pn.: „Od paprotki do elektronu”, współfinansowanego ze środków 

budżetu Powiatu Kępińskiego w ramach otwartego konkursu ofert. Sprawozdanie zostało 

skontrolowane pod względem merytorycznym i rachunkowym przez wydział ZPPP oraz 

wydział FN. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował rozliczenie 
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4. Sprawozdanie Koła Gospodyń Wiejskich z Chojęcina w związku z zakończeniem realizacji 

zadania publicznego pn.: „Zrób to sam – warsztaty rękodzieła”, współfinansowanego ze 

środków budżetu Powiatu Kępińskiego w ramach otwartego konkursu ofert. Sprawozdanie 

zostało skontrolowane pod względem merytorycznym i rachunkowym przez wydział ZPPP 

oraz wydział FN. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował rozliczenie 

 

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

stycznia 2021r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 46 

osoby. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

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

stycznia 2021r. Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie. Liczba uczniów – 77 osób. 

Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

7. Pismo Wójta Gminy Trzcinica w odpowiedzi na pismo zarządu dotyczące rozważenia 

partycypacji w kosztach budowy chodnika przy drodze powiatowej Trzcinica- Siemionka. Wójt 

informuje, że gmina Trzcinica będzie w miarę możliwości uczestniczyła w finansowaniu 

budowy chodnika oraz, że w budżecie gminy Trzcinica zabezpieczono środki na wsparcie 

Powiatu Kępińskiego w zakresie dróg powiatowych. Zarząd po wcześniejszej szczegółowej 

analizie sprawy przez PZD oraz z uwagi na brak w chwili obecnej środków w budżecie 

powiatu, zdecydował o przesunięciu realizacji wykonania chodnika na okres późniejszy do 

momentu pojawienia się wolnych środków w budżecie powiatu lub zaproponowanie 

włodarzowi gminy Trzcinica samodzielnej realizacji zadania po przejęciu w zarządzanie 

przedmiotowej drogi.  

 

8. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Kępińskiego z realizacji Programu Opieki Nad Zabytkami 

Powiatu Kępińskiego za lata 2019-2020. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument 

zostanie przekazany na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu celem przedłożenia na 

najbliższej sesji Rady Powiatu Kępińskiego. 

 

9. Informacją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie o stanie 

bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej- podsumowanie działalności 

za 2020r. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany na ręce 

Przewodniczącej Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji Rady Powiatu 

Kępińskiego.  

 

10.  Sprawozdaniem z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kępnie w 2020r. Zarząd 

zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany na ręce Przewodniczącej 

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji Rady Powiatu Kępińskiego.  

 

11. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu Kępińskiego za 2020r.- 

przekazane do wiadomości zarządu przez Biuro Rady. Zarząd zapoznał się ze 

sprawozdaniami.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 218.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie 

Regulaminu udzielania przez jednostki organizacyjne Powiatu Kępińskiego zamówień, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130 000,00 złotych 

netto. (uchwała podjęta jednogłośnie) 

2. Uchwała Nr 219.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kępińskiego 

w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (uchwała podjęta jednogłośnie) 
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3. Uchwała Nr 220.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 lutego 2021r. w sprawie 

udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie upoważnienia 

do pozyskania środków oraz realizacji projektu realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.2 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. (uchwała 

podjęta jednogłośnie) 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 

 Wniosek członka zarządu- Krystyny Możdżanowskiej o zorganizowanie zarządu 

wyjazdowego celem dokonania oględzin stanu dróg powiatowych i chodników. 

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 


