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PROTOKÓŁ Nr 129.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 21 WRZEŚNIA 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. 

 Wspólne posiedzenie komisji celem omówienia sprawozdania za pierwsze półrocze 

2021r., 

 Omówienie stanu realizacji inwestycji- drogi, Grębanin, 

 Informacja o spotkaniu z rolnikami w dniu 23 września 2021r. w sprawie ASF, 

 Informacja o uzupełnieniach do wniosków na realizację zadania inwestycyjnego 

Trzcinica- Wielki Buczek oraz wniosku o dofinansowanie realizacji zadania na 

profilaktykę uzależnień.   

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania nagrody Starosty 

Kępińskiego. 

Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wysokość nagród, w oparciu o 

§ 5 ust. 1 cytowanej powyżej uchwały, ustala Zarząd Powiatu Kępińskiego. Zgodnie z § 9 

ust. 5 nagrody dla nauczycieli przyznano w oparciu o wnioski dyrektorów szkół, pozytywnie 

zaopiniowane przez rady pedagogiczne. Nagrody dla dyrektorów przyznano w oparciu o § 9 

ust. 4 uchwały - z inicjatywy Zarządu.   
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2. Uchwała Zarządu 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. 

Zmiany w budżecie dotyczą m.in. wprowadzenia środków zewnętrznych dla DPS i PSP.  

 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w zakresie realizacji 

programu „Rehabilitacja 25 plus” 

W związku z pozyskaniem przez Powiat Kępiński dofinansowania w ramach pilotażowego 

programu „Rehabilitacja 25 plus” adresowanego do absolwentów Zespołu Szkół 

Specjalnych w Słupi pod Kępnem, zaistniała konieczność upoważnienia Dyrektora Zespołu 

Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem do wykonywania czynności związanych z realizacją 

w/w projektu. 

 

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 przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Powiatu Kępińskiego na lata 2022-2031. 

 

2. 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. 

 

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,  

 

5. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 

Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”, 

6. 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 

7. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia cen oraz opłat dodatkowych za 

usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności 

publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego. 

8. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia regulaminu przewozu osób i 

bagażu środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat 

Kępiński 

9. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przekazania Gminie Kępno zadania 

zarządzania drogą powiatową Nr 5676 P w miejscowości Mechnice. 
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10. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 

Zarząd zapoznał się z i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Dokumenty zostaną 

przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem skierowania do stosownych 

komisji rady oraz przedstawienia na najbliższej sesji.  

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

1. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Rzetni za 2020 rok. Zarząd 

zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany Przewodniczącej Rady 

Powiatu Kępińskiego celem skierowania do właściwej Komisji Rady Powiatu Kępińskiego 

oraz przedłożenia na najbliższej sesji.  

 

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

września 2021r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 55 

osób. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

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

września 2021r. Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie. Liczba uczniów – 165 

osób. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

4. Wniosek Radnej Rady Powiatu Kępińskiego Iwony Gogół w sprawie zabezpieczenia w 

budżecie powiatu na 2021r. środków finansowych na przebudowę drogi powiatowej relacji 

Trzcinica-Wielki Buczek- Sadogóra-Krzyżowniki- Rychtal. Zarząd zapoznał się z wnioskiem. 

Wniosek zostanie przekazany do Wydziału Budżetu i Finansów i rozpatrzony przez zarząd 

na posiedzeniu dotyczącym projektowaniu budżetu na 2022r.  

 

5. Wniosek Radnego Rady Powiatu Kępińskiego Tomasz Gatnera w sprawie zabezpieczenia w 

budżecie powiatu na 2022r. środków finansowych na najpilniejsze zadania inwestycyjne w 

gminie Trzcinica dotyczące poprawy, jakości dróg powiatowych i bezpieczeństwa ich 

użytkowników. Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Wniosek zostanie przekazany do Wydziału 

Budżetu i Finansów i rozpatrzony przez zarząd na posiedzeniu dotyczącym projektowaniu 

budżetu na 2022r. 

 

6. Wniosek Wójta Gminy Trzcinica w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu na 2022r. 

środków finansowych na wykonanie najpilniejszych prac inwestycyjnych i remontowych na 

drogach powiatowych w sołectwach w gminie Trzcinica. Zarząd zapoznał się z wnioskiem. 

Wniosek zostanie przekazany do Wydziału Budżetu i Finansów i rozpatrzony przez zarząd 

na posiedzeniu dotyczącym projektowaniu budżetu na 2022r.  

 

7. Wniosek Wójta Gminy Rychtal w sprawie uwzględnienia w planach Zarządu Powiatu 

Kępińskiego przygotowania dokumentacji projektowej oraz wspólnej realizacji inwestycji 

polegającej na budowie chodnika w miejscowości Darnowiec- brakujący odcinek ok. 300 mb 

od istniejącego chodnika w centrum miejscowości do cmentarza zlokalizowanego na końcu.  

Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Wniosek zostanie przekazany do Wydziału Budżetu i 

Finansów i rozpatrzony przez zarząd na posiedzeniu dotyczącym projektowaniu budżetu na 

2022r.  

 

8. Pismo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu 

w sprawie prośby o bezpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Kępińskiego działek 5052 i 

5056/7 położonych w obrębie Lasek z przeznaczeniem na wybudowanie ścieżki rowerowej. 

Pismo informuje, że niemożliwe jest nieodpłatne przekazanie w/w gruntów, ponieważ teren 

stanowi pas przeciwpożarowy dla przyległego lasu. Przedstawiciele uczelni proponują 



Strona 4 z 5 

wydzierżawienie terenu celem umożliwienia realizacji przedsięwzięcia przez powiat. Zarząd 

zapoznał się z pismem i przyjął informację do wiadomości. Nie jest planowane 

wydzierżawianie gruntów od Uniwersytetu Przyrodniczego.   

 

9. Zawiadomienia Wójta Gminy Baranów w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów. 

Wnioski do studium można składać w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

Zarząd zapoznał się z dokumentami. Zawiadomienia zostaną przekazane do wydziału 

merytorycznego celem analizy. 

 

10. Pismo Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dot. zaktualizowanej 

uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn. „Historia Polskiej Piosenki” złożonej 

zgodnie z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przez Fundację Ewy 

Johansen „Talent”. Fundacja przyjęła zaproponowaną przez zarząd pozostałą w budżecie 

kwoty przeznaczoną na dofinansowanie zadań w trybie art. 19a ustawy o pożytku 

publicznym i wolontariacie w wysokości 1 900,00zł. Zarząd zapoznał się z ofertą. Wydział 

merytoryczny przygotuje stosowną umowę z fundacją na realizację zadania.  

 

11. Pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie z prośbą o wyrażenie zgody na 

wynajem pomieszczenia zlokalizowanego w nieruchomości położonej w Mianowicach 2H 

oznaczonej, jako działka nr 1062/16 z przeznaczeniem na zorganizowanie składnicy akt 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. Zarząd proponuje bezpłatne użyczenie 

pomieszczenia dla PCPR. 

 

12. Pismo Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie z prośba o wyrażenie zgody 

na dokonanie od 1 października 2021r. podwyżek wynagrodzenia zasadniczego każdemu 

pracownikowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie średnio o 400,00zł brutto. Biblioteka 

posiada w budżecie środki zabezpieczone na podwyżki. Zarząd po zapoznaniu się z pismem 

poprosi o sprecyzowanie informacji oraz przedstawienie skutków finansowych 

zaplanowanych podwyżek. 

 

13. Pismo Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski z projektem ustawy o 

ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego oraz 

podziękowaniem za wsparcie inicjatywy przez samorządy. Projekt ustawy obecnie został 

skierowany do Sejmu RP. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

14. Pismo Stowarzyszenia „Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński” z prośbą o aneks do umowy 

na realizację zadania publicznego pn. „Za mundurem Kępno sznurem” współfinansowanego 

ze środków Powiatu Kępińskiego. Pismo wnosi o zmianę pozycji w kosztorysie z uwagi na 

konieczność pokrycia transportu jednej z orkiestr, które mają wziąć udział w wydarzeniu 

zaplanowanym do realizacji w ramach zadania. Wnioskowana kwota dotacji oraz koszt 

całkowity realizacji zadania pozostają bez zmian. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. 

Wydział merytoryczny przygotuje aneks do umowy na realizację zadania.  

 

15. Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie z prośbą o objęcie patronatem oraz 

wsparcie finansowe zadania pn. „Za mundurem Kępno sznurem” realizowanego przez 

Stowarzyszenie Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński działającego przy Komendzie Powiatowej 

Policji w Kępnie. W ramach zadania zaplanowane zostały koncerty orkiestr służb 

mundurowych, pokaz musztry paradnej oraz przekazanie w imieniu społeczności powiatu 

kępińskiego, dowódcy Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, daru 

w postaci szabli reprezentacyjnej, która będzie wykorzystywana w działaniach formacji. 

Będzie to pierwsza tego rodzaju impreza na terenie powiatu kępińskiego z udziałem orkiestr 

służb mundurowych. Z uwagi na duży zasięg zadania, komendant wnosi o wsparcie zadania. 

Zarząd zaopiniował pozytywnie objęcie patronatem w/w imprezy. Nie jest możliwe wsparcie 
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finansowe zadania z uwagi na to, iż jest już ono dofinansowane ze środków powiatu w 

ramach jego realizacji przez organizację pozarządową.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 267.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 września 2021 r. Zarządu 

Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania nagrody Starosty Kępińskiego. 

2. Uchwała Nr 268.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 września 2021 r. Zarządu 

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. 

3. Uchwała Nr 269.VI. 2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 września 2021 r. Zarządu 

Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Specjalnych w Słupi pod Kępnem w zakresie realizacji programu „Rehabilitacja 25 plus”. 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Wniosek Członka Zarządu Powiatu Renaty Ciemny w sprawie wystąpienia do Burmistrza 

Miasta i Gminy Kępno o ustawienie wiat przystankowych dla podróżujących transportem 

autobusowym na terenie miasta Kępna m.in. na ul. Obrońców Pokoju, Kwiatowej i przy 

ZSP Nr 2. Sprawa dotyczy przede wszystkim młodzieży dojeżdżającej do szkół. 

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 


