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PROTOKÓŁ Nr 105.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 30 MARCA 2021 roku o godz.10:30 

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 - 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: 

 Wideokonferencja Wojewody Wielkopolskiego – organizacja masowych punktów 

szczepień- po dwa punkty w każdym powiecie w tym jeden zorganizowany przez SPZOZ, 

 Ul. Dworcowa – postępy prac, informacja od RDOŚ po zapoznaniu się z dokumentami i 

wynikami badań o odmowie wszczęcia postepowania w sprawie, w związku ze 

stwierdzeniem, że zgodnie z zapisami ustawy zanieczyszczenie nie jest szkodą dla 

środowiska. Sprawa została przekazana do Starosty Kępińskiego celem utylizacji 

zanieczyszczenia we własnym zakresie.   

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego 

z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2020 wraz z informacją o 

stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 rok. 

 

Skarbnik omówił bilans z wykonania budżetu powiatu za 2020r. oraz sprawozdanie roczne z 

wykonania budżetu. Zarząd przyjął i zatwardził powyższe dokumenty. Sprawozdanie zostanie 

przekazane Radzie Powiatu Kępińskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 
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Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

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

1. Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

1. Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu z 

prośbą o informację jak wyglądała dotychczasowa korespondencja w sprawach dotyczących 

rozliczeń dotacji i sprawozdań między PCPR a WTZ. Dyrektor PCPR informuje w zastawieniu 

chronologicznym o wszystkich działaniach podjętych celem wyegzekwowania rocznego 

sprawozdania WTZ-ów oraz wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych przez PCPR po 

przeprowadzonej kontroli funkcjonowania warsztatów. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. Starosta przedstawił dodatkowo informacje uzyskane na temat sprawy w 

rozmowie z dyrektorem PCPR. 

2. Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie kierowane do Caritas Diecezji 

Kaliskiej, otrzymane do wiadomości zarządu w sprawie dodatkowych wyjaśnień dotyczących 

zaleceń pokontrolnych wydanych przez PCPR po przeprowadzeniu kontroli funkcjonowania 

warsztatów  Zarząd zapoznał się z pismem i przyjął informację do wiadomości.  

 

3. Pismo Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w sprawie decyzji zarządu z dnia 16 

marca 2021r. dotyczącej braku zgody na zniesienie w DPS ograniczeń i reżimu sanitarnego 

związanego z pandemią COVID-19. Zarząd udzieli mieszkańcom odpowiedzi wyjaśniającej 

motywy podjęcia decyzji odmownej.  

 

4. Pismo Wójta Gminy Bralin otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu, z deklaracją udzielenia 

wsparcia finansowego na zadania inwestycyjne w SPZOZ w wysokości 300 000,00 zł do roku 

2023. Po dokonaniu analizy możliwości finansowych oraz zaangażowania środków w własnych 

w zadania inwestycyjne realizowane przez gminę na chwilę obecną możliwa jest pomocy w 

kwocie 300 000,00zł. Po pozyskaniu dofinansowań na realizację zadań własnych gmina 

rozważy zwiększenie pomocy dla SPZOZ. Wójt wraz z Radą Gminy Bralin deklaruje wolę 

dalszej współpracy i pomocy w przyszłości.  Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

5. Rozliczenie końcowe dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Kępnie przekazanej przez Powiat Kępiński na podstawie umowy ZPPP.032.2.2020 oraz 

aneksów do dokumentu. Sprawa dotyczy zakupu ambulansu sanitarnego. Sprawozdanie 

zostało skontrolowane pod względem finansowym i merytorycznym przez wydziały ZPPP i FN.  

 

6. Pismo Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z informacją o zamiarze realizacji w 

2021r. zadania pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i 

likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek Państwowej Straży 

Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego” przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dofinansowanie z WFOŚiGW dotyczy 

zarówno zakupów inwestycyjnych jak i zadań bieżących. Komendant PSP zwraca się z prośbą 

o zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 300 000,00zł na realizację zadania 

inwestycyjnego dotyczącego zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

komendy PSP w Kępnie. Środki finansowe po podpisaniu stosownej umowy zostaną 

przekazane na Fundusz Wsparcia przy Wielkopolskim Komendancie Wojewódzkim PSP w 

Poznaniu. Zarząd zdecydował, że rozważy wniosek przy podziale nadwyżki budżetowej.  

 

7. Postanowienie Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 32/21 pozytywnie opiniujące 

inwestycję Powiatu Kępińskiego dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej nr 5680P poprzez 

wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska – Żurawiniec pod 
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warunkami dokonania uzgodnień z zarządcą gazociągów przebiegających przez tereny 

planowanej budowy oraz uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, w 

których zlokalizowana jest planowana inwestycja. Sprawa dotyczy procedury wydania decyzji 

zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej. Zarząd zapoznał się z opinią. Dokument 

zostanie przekazany do wydziału AiB.  

 

8. Postanowienie Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 39/21 pozytywnie opiniujące 

inwestycję Powiatu Kępińskiego dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń – 

Laski – Borek (odcinek Mroczeń –Laski)  z zastrzeżeniem uzyskania pozytywnej opinii 

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w odniesieniu do gruntów leśnych 

stanowiących własność Skarbu Państwa, w których zlokalizowana jest planowana inwestycja . 

Sprawa dotyczy procedury wydania decyzji zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej. 

Zarząd zapoznał się z opinią. Dokument zostanie przekazany do wydziału AiB 

 

9. Postanowienie Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 33/21 pozytywnie opiniujące 

inwestycję Powiatu Kępińskiego dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej nr 5681P na odcinku 

od skrzyżowania z drogą krajową nr 39- Grębanin Kolonia II do granicy z gminą Bralin w 

gminie Baranów, pod warunkami, że lokalizacja i rozwiązanie przedmiotowej inwestycji w 

obrębie jej włączenia do drogi krajowej nr 39 zostaną uzgodnione z GDDKiA w Poznaniu oraz 

dokonania uzgodnień z zarządcą gazociągów przebiegających przez tereny planowanej 

budowy. Sprawa dotyczy procedury wydania decyzji zezwolenia na realizację ww. inwestycji 

drogowej. Zarząd zapoznał się z opinią. Dokument zostanie przekazany do wydziału AiB 

 

10. Pismo Wójta Gminy Rychtal otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu, z deklaracją 

udzielenia wsparcia finansowego na zadania inwestycyjne w SPZOZ w wysokości 

1 000 000,00 zł przez okres kolejnych 3 lat w miarę możliwości finansowych gminy Rychtal. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

11. Pismo Wójta Gminy Łęka Opatowska otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu, z deklaracją 

udzielenia wsparcia finansowego na zadania inwestycyjne w SPZOZ w wysokości 

1 000 000,00 zł w latach 2021-2023 na inwestycję pn. „Przebudowa oddziału anestezjologii i 

intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez 

dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i 

noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego szpitala w Kępnie wraz z 

dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do obowiązujących przepisów”.Zarząd 

przyjął informację do wiadomości.  

 

12. Pismo Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. zo.o w 

likwidacji z informacją, że z dniem 30 czerwca 2021r. nastąpi zakończenie wykonywania przez 

spółkę działalności podstawowej polegającej na transporcie drogowym osób. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. W celu zapewnienia transportu zbiorowego na terenie powiatu 

podejmowane są rozmowy z innymi przewoźnikami, którzy mogą świadczyć usługę transportu. 

Sprawa konsultowana jest również z włodarzami gmin powiatu kępińskiego.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 226.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2021r. w sprawie 

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 

31.12.2020 rok. (uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 
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 Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów. 

 

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 


