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PROTOKÓŁ Nr 124.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 17 SIERPNIA 2021 roku o godz. 8:30 

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. 

1. Koncert Szlagiery Śląskie w Olszowie – Wicestarosta Kępiński, 

2. Otwarcie S11 i wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego w Starostwie 

Powiatowym w Kępnie, spotkanie z samorządowcami, 

3. Otwarcie Sali przy LO, Inauguracja Roku Szkolnego, Dożynki Powiatowe, 

Pożegnanie Lata , 

4. Złożone nie wniosków do RFRD- Trzcinica-Wielki Buczek, Zbyczyna- Drożki 

 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego 

dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Kępiński, 

 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela, który 

będzie zastępował dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie w trakcie 

jego nieobecności. 
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3. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie upoważnienia do realizacji projektu 

realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

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

Kępińskiego: 

1. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie za rok 2020, 

 

2. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wskazania kandydata do Rady Muzeum 

przy Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego, 

 

3. 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, 

 

4. 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, 

 

Projekty uchwał omówił Skarbnik. 

5. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o 

świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych 

przewozach pasażerskich , dla których organizatorem jest Powiat Kępiński, 

 

6. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie uchylenia Uchwały nr XXII/126/2016  z 

dnia 26.09.2016r, Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia „Planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kępińskiego”. 

 

Projekty uchwał omówiła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu. 

7. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXX/173/2021 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2021 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. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 

  

Zarząd zaopiniował projekt uchwał pozytywnie. Sprawy związane z podjęciem uchwał z pkt 1 i 2 

powyżej zostały omówione na posiedzeniach stosownych komisji. Dokumenty z pkt 3 do 6 

zostaną przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przekazania do 

stosownej komisji rady oraz przedstawienia na najbliższej sesji.  

Do wiadomości zarządu Biuro Rady, po procedowaniu na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

przedłożyło projekt: 
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1. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia skargi na 

działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie. 

Uchwała zaopiniowana pozytywnie, po procedowaniu sprawy, przez Komisję Skarg Wniosków i 

Petycji w dniu 16.08. 2021r.  

2. Oświadczenie Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego 

inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym. 

Oświadczenie procedowane na Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego.  

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

1. Pismo Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o 

zajęcie stanowiska w sprawie wniosku mieszkańca gminy Łęka Opatowska o sprzedaż 

działki przylegającej bezpośrednio do drogi powiatowej i nieruchomości wnioskującego. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Słupi pod Kępnem zaopiniował wniosek pozytywnie. Zarząd 

wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości. 

2. Pismo Wójta Gminy Trzcinica z prośbą o udzielenie informacji w sprawie dalszych działań w 

zakresie realizacji inwestycji na ciągu drogi Mroczeń – Wielki Buczek. Zarząd udzieli Panu 

Wójtowi odpowiedzi na pismo. 

 

3. Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dot. uproszczonej 

oferty realizacji zadania publicznego pn. „Za mundurem Kępno sznurem” złożonej zgodnie z 

art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przez Stowarzyszenie Nasz Bezpieczny 

Powiat Kępiński. Oferta została wywieszona na stronie BIP Starostwa Powiatowego zgodnie 

z procedurą art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie; do oferty nie wniesiono 

uwag. Koszt całkowity realizacji zadania wynosi 16 750,00zł wnioskowana kwota 10 

000,00zł. Zarząd zdecydował o przyznaniu dofinansowania w wysokości 10 000,00zł. 

Wydział merytoryczny przygotuje umowę na realizację zadania. 

 

4. Pismo Dyrektora ZSS w Słupi pod Kępnem z prośbą o wyrażenie zgody na prowadzenie 

dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. 

 

5. Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie- przekazane do 

wiadomości- dotyczące wysokiego skażenia wody ciepłej bakteriami Legionella sp. w 

wewnętrznej instalacji wody w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. Zarząd zapoznał się z 

decyzją i poprosi dyrektora DPS o informację nt. podjętych w sprawie działań.  

 

6. Petycja mieszkańców ul. Broniewskiego w Kępnie adresowana do Burmistrza Miasta i Gminy 

Kępno a przekazana do wiadomości Starosty Kępińskiego w sprawie likwidacji „dworca 

autobusowego” znajdującego się przy ul. Broniewskiego 18 w Kępnie. Zarząd przyjął petycję 

do wiadomości. Rozpatrzenie petycji leży w kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy Kępno. 

 

7. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z 

informacją o ilości wykonanych badań RTG i mammografii w miesiącu lipcu 2021 r. Liczba 

badań RTG i mammografii ogółem w lipcu – 1732. Badania komercyjne w lipcu 

196.Obowiązek monitorowania badań wykonywanych komercyjnie i składania 

comiesięcznego raportu wynika z zapisów umowy o dofinansowanie zadania pn. „Zakup 

cyfrowego aparatu RTG kolumnowego z dwoma detektorami, cyfrowego aparatu RTG z 

zawieszeniem sufitowym z trzema detektorami, cyfrowego mammografu oraz wykonaniem 

prac remontowo-budowlanych w zakresie ucyfrowienia Pracowni Radiologicznej Szpitala w 

Kępnie”. Zarząd zapoznał się z informacją. Pismo zostanie przekazane do wydziału 

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

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

osób. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

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

sierpnia 2021r. Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie. Liczba uczniów – 79 osób. 

Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

10.  Odpowiedź Polskiej Spółki Gazownictwa w sprawie spotkania nt. partycypowania w realizacji  

zadania drogowego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P w gminie Kępno na odcinku 

od km 0+289,04 do km 3+480”. Z uwagi na sezon urlopowy PSG proponuje termin spotkania 

na początku września. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

11. Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z informacją o wykonaniu przez Caritas 

Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej zaleceń pokontrolnych. Zarząd przyjął 

informację do widomości.  

 

12. Wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie z prośbą o wyrażenie zgodny na usunięcie z 

terenu nieruchomości jednego drzewa gatunku świerk pospolity w związku tym, iż 

usytuowanie drzewa koliduje z wykonaniem prac polegających na utwardzeniu terenu wokół 

budynku oraz budową parkingu. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.  

 

13. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z informacją o planowanych bezpłatnych szczepieniach 

przeciwko grypie w ramach wdrażania metody zwalczania grypy sezonowej na sezon 

2021/2022 planowane jest zapewnienie przez Ministra Zdrowia szczepionek przeciwko 

grypie dla określonych grup zawodowych - pracownicy służby zdrowia, funkcjonariusze, 

żołnierze, nauczyciele, pracownicy i podopieczni DPS jak również osoby, które ukończyły 75 

rok życia. Szczepienia będą dobrowolne i bezpłatne, realizacja od października br. do 

stycznia 2022r. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

14. Pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie z prośbą o bezpłatne przekazanie 

396m2 kostki brukowej będącej w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod 

Kępnem pochodzącej z rozbiórek i przebudowy dróg powiatowych na utwardzenie terenu 

wokół budynku Powiatowego Urzędu Pracy. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 257.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 sierpnia 2021 r. w 

sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński (uchwała podjęta jednogłośnie) 

2. Uchwała Nr 258.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 sierpnia 2021 r. w 

sprawie wyznaczenia nauczyciela, który będzie zastępował dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie w trakcie jego nieobecności. (uchwała podjęta 

jednogłośnie) 

3. Uchwała Nr 259.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 17 sierpnia 2021 r. w 

sprawie udzielenia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 

upoważnienia do realizacji projektu realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.2 

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

podjęta jednogłośnie) 
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VI. Wnioski i wolne głosy 

 Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka poinformowała o konieczności i potrzebie 

zwiększenia ilości godzin psychologów do ½ etatu w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez powiat. 

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 


