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PROTOKÓŁ Nr 126.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 31 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 -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. 

 Informacja o Dożynkach Powiatowych, otwarciu Sali gimnastycznej przy LO Nr I im. 

mjra H. Sucharskiego 

 Narada z dyr. placówek oświatowych- dyskusja o stawkach najmu obiektów, 

zwiększenie godzin psychologów w szkołach  

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie: przedstawienia informacji o 

przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za pierwsze półrocze 2021 roku, 

informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych oraz informację o przebiegu wykonania planu 

finansowego jednostek za I półrocze 2021 roku, dla których organem założycielskim jest 

Powiat, 

2. Uchwała w sprawie terminu i sposobu przyjmowania uwag i opinii do projektu Programu 

Współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 
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3. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia minimalnych stawek 

czynszu przy wynajmie pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Powiatu 

Kępińskiego pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 

1 w Kępnie ul. Sienkiewicza 25, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie ul. 

Przemysłowa 10c, Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w 

Kępnie ul. Dąbrowskiego 3, Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. 

Katowicka 8. 

 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania stypendiów Starosty 

Kępińskiego 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

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

Kępińskiego: 

1. Nie wniesiono uchwał Rady pod obrady zarządu.  

 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie. Dokumenty zostaną przekazane 

Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przekazania do stosownej komisji rady oraz 

przedstawienia na najbliższej sesji.  

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

1. Pismo Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie dofinansowania 

introdukcji zwierzyny drobnej – głownie bażantów ze środków pochodzących z kar i opłat za 

korzystanie ze środowiska. Proponowana kwota dofinansowania na zakup bażantów to 

kwota w wysokości  

3 200,00zł (32zł/ szt./ 24 tygodniową) zabezpieczona została w rozdziale 90008 Ochrona 

różnorodności biologicznej i krajobrazu. Ilość przekazywanych bażantów będzie 

proporcjonalna do powierzchni dzierżawionych obwodów łowieckich- Koło Diana-34 szt., 

Koło Jeleń w Rychtalu – 33 szt., Koło Knieja w Kępnie – 23 szt., Koło Jaźwiec w Katowicach 

– 10 szt. W sumie 100 sztuk bażantów. Zarząd wzorem lat poprzednich wyraził zgodę na 

zakup bażantów. 

2. Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy zasądzający zapłatę w 

wysokości 26 734,05 zł z odsetkami oraz kosztami sądowymi na rzecz firmy Zakład 

Projektowo-Budowlany PROJEKTOBUD Kępno za wykonanie paneli naściennych w Sali 

wyburzeń bloku operacyjnego w SPZOZ Kępno. Zarząd zapoznał się z wyrokiem i 

zdecydował po konsultacji z Biurem Prawnym o wniesieniu do sądu apelacji.  

 

3. Pismo Prezesa Sportowego Klubu TAEKWON-DO z prośbą o zmianę terminu realizacji 

zadania publicznego pn.: „Poczuj się zdrowa, silna i bezpieczna” na październik- listopad 

2021. Prośba motywowana jest koniecznością zawieszenia działalności klubu w związku z 

obostrzeniami COVID-19 oraz zmianami personalnymi w kadrze trenerów. Termin realizacji 

zadania po upływie wakacji gwarantuje również większą frekwencję uczestników zajęć. 

Zarząd zaopiniowała prośbę pozytywnie. Wydział merytoryczny przygotuje stosowny aneks 

do umowy.  

 

4. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie z prośbą o zwiększenie 

liczby godzin dla psychologa szkolnego z 6 na 10 godzin tygodniowo. Zatrudnienie 

psychologa od 01.02.2021 r. spotkało się z duży zainteresowaniem uczniów i rodziców w 

związku z systematycznie rosnącą liczbą osób wymagających wsparcia. Zarząd zaopiniował 

wniosek pozytywnie. 
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5. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie z prośbą o wyrażenie 

zgody na zwiększenie liczby godzin dla psychologa szkolnego od 1 września 2021 r. z 6 na 

10 godzin tygodniowo. Konieczność zwiększenia liczby godzin pracy psychologa sygnalizują 

uczniowie oraz nauczyciele. Związane to jest z problemami wychowawczymi i trudną dla 

uczniów sytuacją okresu pandemii. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie 

 

6. Wniosek Radnego Rady Powiatu Kępińskiego Jana Wawrzyniaka w sprawie zabezpieczenia 

w budżecie powiatu na 2022r. środków finansowych na remont i przebudowę drogi 

powiatowej nr 5681P na odcinku od miejscowości Mroczeń Katarzynka poprzez Grębanin, 

Grębanin Kol. II do granicy z gminą Bralin. Wniosek zostanie przekazany do Wydziału 

Budżetu i Finansów i rozpatrzony przez zarząd na posiedzeniu dotyczącym projektowaniu 

budżetu na 2022r.  

 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 262.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w 

sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za 

pierwsze półrocze 2021 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informację o przebiegu 

wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2021 roku, dla których organem 

założycielskim jest Powiat, (uchwała podjęta jednogłośnie) 

2. Uchwała Nr 263.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w 

sprawie terminu i sposobu przyjmowania uwag i opinii do projektu Programu Współpracy 

Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2022. (uchwała podjęta jednogłośnie) 

3. Uchwała Nr 264.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w 

sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu przy wynajmie pomieszczeń w budynkach 

stanowiących własność Powiatu Kępińskiego pozostających w trwałym zarządzie Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie ul. Sienkiewicza 25, Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie ul. Przemysłowa 10c, Liceum Ogólnokształcącego Nr I 

im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie ul. Dąbrowskiego 3, Zespołu Szkół Specjalnych w 

Słupi pod Kępnem ul. Katowicka 8. (uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

4. Uchwała Nr 265.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. Zarządu 

Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania stypendiów Starosty Kępińskiego. (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  /-/ 
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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 


