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PROTOKÓŁ Nr 117.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 22 CZERWCA 2021 roku o godz. 14:00 

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. 

 Podpisanie umów na przebudowę dróg relacji Trzebień- Biadaszki, ul. Osińska – 

Osiny z wykonawcami. Przy inwestycji przebudowy drogi Trzebień – Biadaszki do 

wycinki ok. 300 drzew pod poszerzenie pasa drogowego na budowę ścieżki pieszo-

rowerowej. Odbyły się spotkania z Burmistrzem Miasta i Gminy Kępno oraz Wójtem 

Gminy Łęka Opatowska w sprawie partycypacji w kosztach realizacji zadań, 

wystąpienie do zarządców sieci gazowych, telekomunikacyjnych i energetycznych o 

partycypację w kosztach przebudowy kolizji na sieciach przy przebudowie dróg. 

Wstępna partycypacja w realizacji inwestycji przebudowy ul. Osińskiej i Osin ze 

strony UMiG Kępno to kwota ok. 800 000,00zł, ze strony Gminy Łęka Opatowska 

kwota w wysokości ok. 745 000,00zł, 

 Propozycja wspólnego posiedzenie komisji Rady Powiatu Kępińskiego – tematyka 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie- sprawozdanie 

finansowe za 2020, planowane zmiany w funkcjonowaniu systemu zdrowia, 

 Możliwość uzyskania dofinansowania z programu LEADER- Stowarzyszenie Wrota 

Wielkopolski na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, 
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 Informacja WUW o ujęciu na liście zadań do dofinansowania z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg wniosków na modernizację przejść dla pieszych w Kępnie – Al. 

Marcinkowskiego – koszt całkowity -64 476,14, wnioskowane dofinansowanie 80% 

wartości kk zadania, ulica Broniewskiego- koszt całkowity 389 334,89zł, 

wnioskowane dofinansowanie – 200 000,00zł (max kwota), ulica Sikorskiego –koszt 

całkowity- 93 203,60zł, dofinansowanie 80% wartości kk zadania, 

 Zapytanie ofertowe na prowadzenie kontrolingu finansowego w SPZOZ,  

 Rozstrzygnięcie konkursu ofert „Strzelnica w powiecie 2021”- uzyskane 

dofinansowanie 140 000,00zł, wartość całkowita projektu 180 655,02zł- lokalizacja 

ZSP Nr 2, strzelnica wirtualna. 

 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia ilości i wartości nagród 

Starosty Kępińskiego przyznawanych w ramach Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży, 

 

Uchwałą Nr XXIII/132/2020  z dnia 29 września 2020 roku Rada Powiatu Kępińskiego przyjęła 

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, pobierających naukę na terenie 

Powiatu Kępińskiego. 

Jedną z przyjętych form realizacji tego Programu jest są nagrody Starosty Kępińskiego. 

Szczegółowe kryteria jakie należy spełnić aby uzyskać nagrodę określa w § 4 uchwały Nr 

XXIII/133/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie szczegółowych 

warunków udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i 

młodzieży pobierających naukę na terenie powiatu kępińskiego, form i zakresu tej pomocy w 

tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postepowania w tych sprawach. Nagrody 

przyznawane są na wniosek uzgodniony z rada pedagogiczną szkoły za osiągniecia naukowe i 

artystyczne oraz za osiągniecia sportowe.  

W bieżącym roku, ze względu na stan epidemiologiczny nagrody będą wręczane na 

uroczystościach podsumowujących rok szkolny w poszczególnych szkołach. Nagrody 

przyznawane są w formie bonu zakupowego. 

W bieżącym roku w oparciu o wnioski złożone przez dyrektorów postanowiono przyznać 192 

nagrody następującej wartości: za osiągnięcia naukowe i artystyczne - 3 uczniów nagrodami o 

wartości 300 zł, 32 uczniów nagrodami o wartości 250 zł, 3 uczniów nagrodami o wartości 200 

zł, za osiągnięcia sportowe –  4 uczniów nagrodami o wartości 200 zł. Łączna wartość nagród : 

10.300 zł – środki zostały zabezpieczone w budżecie powiatu w rozdz. 80195 w § 4210. 4 

opiekunów uczniów  zostanie wyróżnionych listem gratulacyjnym. 

 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie nabycia na rzecz Powiatu 

Kępińskiego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym 

Donaborów, gmina Baranów zajętych pod drogę powiatową nr 5701 P. 

 

W wyniku zrealizowania inwestycji pod nazwą remont drogi powiatowej Świba-Donaborów-

Biadaszki-Trzebień-Opatów w pasie, której znajdują się działki osób prywatnych - zachodzi 

konieczność uregulowania stanu prawnego tzn. nabycia na własność Powiatu Kępińskiego 

poprzez ich wykupu. Zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie Zarząd Powiatu musi wyrazić 

swoje stanowisko odnośnie nabycia tych nieruchomości do zasobu mienia Powiatu 

Kępińskiego. 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

 

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

Kępińskiego: 
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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, 

 

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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2020 

rok, 

 

4. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/146/2020 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 26 listopada 2020r., w sprawie ustalenia wysokości opłat i 

kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2021. 

 

5. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków położonych 

na obszarze powiatu kępińskiego. 

 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie. Dokumenty zostaną przekazane 

Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przekazania do stosownych komisji rady 

oraz przedstawienia na najbliższej sesji.  

Biuro Rady Powiatu Kępińskiego przedłożyło do wiadomości zarządu: 

1. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przekazania skargi na działalność 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie zgodnie z 

właściwością. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

  

1. Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu z informacją 

dotyczącą uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a 

przez Koło Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie. Oferta zgodnie z procedurą art. 19a ustawy 

o pożytku publicznym i wolontariacie została wywieszona na stronie BIP, w siedzibie 

urzędu, na stronie internetowej powiatu. W terminie 7 dni od dnia wywieszenia oferty na w 

ww. miejscach nikt nie zgłosił uwag. Po dokonaniu weryfikacji kosztorysu zadania przez 

wydział merytoryczny Zarząd podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania w wysokości 

3 000,00zł (wnioskowana kwota 10 000,00) 

 

2. Wystąpienie pokontrolne RIO- dokument został przekazany do radnych, protokół z kontroli 

oraz wystąpienie zostały omówione z naczelnikami wydziałów merytorycznych na 

naradach. Starosta zobowiązał Skarbnika do przygotowania odpowiedzi na wystąpienie do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ponadto naczelnicy wydziałów merytorycznych zostali 

zobowiązani do analizy uchybień wskazanych w protokole oraz wystąpieniu pokontrolnym i 

ich eliminacji w codziennych czynnościach wykonywanych na stanowiskach pracy.  

 

3. Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami 

Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w 

Kępnie na walnym zgromadzeniu członków, gdzie poruszony został temat możliwości 

nabycia przez Powiat Kępiński działki nr 928/3 oraz części działki nr 928/5 z 

przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego na potrzeby Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie. Spółdzielnia jest skłonna przeanalizować możliwość 
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sprzedaży działki. Zarząd wystosuje do przedstawicieli Zarządu oraz Rady Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kępnie pismo z prośbą o 

spotkanie celem szczegółowego omówienia sprawy.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 251.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w 

sprawie określenia ilości i wartości nagród Starosty Kępińskiego przyznawanych w 

ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, ( uchwała 

podjęta jednogłośnie) 

 

2. Uchwała Nr 252.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. w 

sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kępińskiego nieruchomości gruntowych położonych w 

obrębie geodezyjnym Donaborów, gmina Baranów zajętych pod drogę powiatową nr 

5701 P. ( uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

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  /-/ 

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 


