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PROTOKÓŁ Nr 134.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 9 listopada 2021 roku o godz. 9:00 

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. 

 Spotkanie z SPZOZ- program naprawczy SPZOZ- wersja niezatwierdzona- 

omówienie dokumentu, 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu 

ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej 

na terenie Powiatu Kępińskiego. 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania 

opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne 

podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz 

ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 

roku 2022. 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym organy prowadzące są zobowiązane do 

podjęcia w terminie do końca stycznia uchwały w powyższej sprawie. Podział środków musi być 

zaopiniowany przez reprezentatywne organizacje związkowe. Związki mają 30 dni na wyrażenie 

opinii. Biorąc pod uwagę długi termin opiniowania i okres świąteczny zasadne jest przyjęcie 

projektu uchwały i skierowanie go do zaopiniowania, aby na jednym z pierwszych posiedzeń 
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styczniowych w 2022 r zarząd mógł przyjąć uchwałę a placówki oświatowe miały podstawy do 

realizacji zadań w powyższym zakresie od początku nowego roku. 

 

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 delegowania radnych Rady Powiatu 

Kępińskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na VII kadencją lat 2022-

2024. 

 

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

przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przedstawienia na najbliższej 

sesji. Zarząd zaproponował do składu komisji Panią Alicję Śniegocką- Wicestarostę 

Kępińskiego oraz Pana Marka Potarzyckiego – Członka Zarządu Powiatu Kępińskiego.   

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

1. W związku z zapisami ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, placówki oświatowe są 

zobowiązane do zapewnienia opieki stomatologicznej uczniom do 19 roku życia. W związku 

z powyższym, Zarząd Powiatu Kępińskiego wzorem lat ubiegłych wystąpi do gabinetów 

stomatologicznych z zapytaniem o możliwość objęcia opieką stomatologiczną w ramach 

umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, uczniów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Kępiński. 

2. Wniosek mieszkańca Kępna w sprawie prośby o sprzedaż nieruchomości położonej w 

Kępnie oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 2103/1 o pow. 0,0065 ha stanowiącej 

własność Powiatu Kępińskiego, na której znajduje się kiosk spożywczo- warzywny. Zarząd 

po wcześniejszej analizie sprawy, zaopiniował prośbę pozytywnie i podjął decyzję o 

sprzedaży działki. Cena zaproponowana przez zarząd za nieruchomość to 60 000,00zł 

netto. Wydział merytoryczny rozpocznie procedurę sprzedaży działki.  

 

3. W związku z wnioskiem Powiatu Kępińskiego z 2020r. o nieodpłatne przekazanie przez 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa części działki oznaczonej geodezyjnie nr 1035/289, 

położonej w obrębie Krążkowy, gmina Kępno i wstępną zgodą KOWR Oddział Terenowy w 

Poznaniu na w/w przekazanie, zarząd po zapoznaniu się z aktualnym podziałem 

geodezyjnym działki 1035/289 zdecydował o wystąpieniu o przejęcie działek 1035/309, 

1035/308, 1035/310, 1035/317. 

 

4. Pismo z prośbą o ponowne rozpatrzenie uzupełnionego wniosku o przyznanie świadczenia 

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli złożone przez jedną z osób, której wniosek został 

odrzucony z powodu braków formalnych. Komplet dokumentów został przeanalizowany 

przez Wicestarostę Kępińskiego, Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu i skonsultowany z 

Biurem Prawnym Starostwa Powiatowego. Dokumenty zostały przedłożone do akceptacji 

zarządu. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 

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

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

Liczba badań RTG i mammografii ogółem w październiku– 1773, w tym badania 

komercyjne 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 
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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. 

 

6. Pismo Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Wodziczna z wnioskiem o poprawę 

nawierzchni – nową nakładkę na drodze powiatowej Wodziczna - Trzcinica, dokończenie 

nakładki na odcinku Wodziczna- Ignacówka Trzecia oraz utwardzenie i wyłożenie asfaltem 

poboczy w miejscowości Wodziczna. Stan głównych dróg powiatowych prowadzących do 

miejscowości Wodziczna, w samej Wodzicznej i stan poboczy wymaga pilnej poprawy i 

modernizacji. Pismo wnosi o podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji oraz 

realizację wnioskowanych zadań. Zarząd przekazał sprawę do Powiatowego Zarządu Dróg 

celem ustosunkowania się do pisma.  

 

7. Zawiadomienie Wydziału Architektury i Budownictwa o wydaniu w dniu 25 października 

2021r. decyzji 1/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na 

„Rozbudowie drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin – Mnichowice- Nosale 

(do granicy z Gminą Baranów)”. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

8. Pismo Wójta Gminy Rychtal, kierowane do włodarzy jednostek samorządu terytorialnego 

Partnerstwa 307, z prośbą o informację, czy w związku z powstałym projektem strategii 

Partnerstwa na 307 i planowanej do wybudowania ścieżki rowerowej po śladzie byłej linii 

kolejowej 307 istnieje możliwość zabezpieczenia w budżetach na rok 2022 wydatku 

związanego ze zleceniem usługi zaprojektowania ścieżki po terenie gmin. Zarząd zapoznał 

się z treścią pisma. W związku z tym, iż ślad ścieżki będzie przebiegał wyłącznie po 

terenach gmin tj. gminy Kępno, Baranów, Trzcinica i Rychtal, zarząd stoi na stanowisku, że 

koszty zaprojektowania ścieżki po śladzie linii kolejowej 307 leżą po stronie w/w gmin.  

 

9. Pismo Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego z prośbą o 

informację i zajęcie stanowiska w sprawie drastycznych podwyżek cen gazu przez spółki 

G.EN GAZ ENERGIA i ANCO dla indywidualnych odbiorców. Problem dotyczy ponad 60 

gmin w pięciu regionach Polski w tym również w Wielkopolsce. Starostowie, Wójtowie i 

Burmistrzowie gmin dotkniętych podwyżką cen zwołali Zjazd Samorządowców w Tarnowie 

Podgórnym i powołali Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Przeciw Drastycznym 

Podwyżkom Cen Gazu. Zarząd zapoznał się z pismem i udzieli informacji zwrotnej.  

 

10. Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie z prośbą o rozważenie możliwości 

sfinansowania przez Starostwo Powiatowe w Kępnie zakupu telefonów komórkowych 

dedykowanych dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, poprzez Fundusz 

Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu celem usprawnienia 

pracy dzielnicowych w powiecie kępińskim w ramach akcji „Dzielnicowy bliżej nas” 

dotyczącej uspołeczniania działań Policji. W chwili obecnej dzielnicowi dysponują 

telefonami komórkowymi Nokia 100 rok produkcji 2005. Są to telefony o niskich 

parametrach technicznych, które nie pozwalają na przesyłanie graficzne zdjęć, nagrań itp. 

Koszt zakupu telefonów to kwota 10 200,00zł. Komendant informuje również, że na konto 

powiatu zostaną zwrócone środki w wysokości 5471,00zł, pozostałe po rozstrzygnięciu 

postępowania przetargowego na zakup samochodów zakupionych dzięki wsparciu 

finansowemu powiatu. Na chwilę obecną zarząd zaopiniował wniosek negatywnie przede 

wszystkim z uwagi na wysokość środków już przekazanych w 2021 na Fundusz Wsparcia 

Policji. Decyzją zarządu wnioski o dofinansowanie i wsparcie kolejnych działań Komendy 

Powiatowej Policji w Kępnie poprzez Fundusz Wsparcia Policji będą rozpatrywane w 2022r.  

 

11. Informację Grupy Zakupowej na dostawę energii - otwarcie ofert na dostawę energii 

elektrycznej w dniu 26 października 2021r., oferta z najniższą ceną przewyższa środki 
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zabezpieczone w budżetach 22 podmiotów biorących udział w procedurze. Brakująca 

kwota w budżecie w powiatu kępińskiego to 22 924,20zł. Zabezpieczona kwota to 347 026, 

23zł. Lider grupy zwraca się z prośbą o zajecie stanowiska w sprawie. Zarząd zdecydował 

o zabezpieczeniu w budżecie powiatu na 2022 rok pełnej kwoty na sfinansowanie zakupu 

energii.  

 

12. Pismo Proboszcza Parafii p.w. Dziesięciu Tysięcy Męczenników z prośbą o wydłużenie 

terminu realizacji zadania pn. „Konserwacja techniczna ołtarza głównego z kościoła pw. 

Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Turkowach” do 20 grudnia 2021r. z uwagi na zły stan 

techniczny ołtarza oraz złożone problemy technologiczne związane z procesem 

konserwacji. Zarząd po zaopiniowaniu sprawy przez naczelnika wydziału ZPPP wyraził 

zgodę na wydłużenie terminu realizacji zadania.  

 

13.  Pismo Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół w Mroczeniu z prośbą o dofinansowanie w kwocie 

700,00zł działania profilaktycznego na szczeblu powiatowym, jakim jest IV Powiatowy 

Konkurs z Profilaktyki zatytułowany w 2021r. „Rozmowa światełkiem w tunelu”. Konkurs jest 

formą profilaktyki depresji, organizowany przez SP w Mroczeniu we współpracy z Komendą 

Powiatową Policji w Kępnie, Starostwem Powiatowym w Kępnie, GKRPA w Baranowie oraz 

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kępnie. Środki te będą przeznaczone na 

zakup nagród (za I-III miejsce) w trzech kategoriach. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie.  

 

14. Zarząd omówił wnioski złożone do projektu budżetu na 2022r. oraz wstępne projekty 

dokumentów- budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu. Projekty 

dokumentów zostaną zatwierdzone w na posiedzeniu zarządu w dniu 15 listopada i 

przekazane do Przewodniczącej rady Powiatu Kępińskiego celem dalszego procedowania.  

   

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 272.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 listopada 2021 r.  

w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, 

dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu 

Kępińskiego. 

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 


