
Strona 1 z 4 

PROTOKÓŁ Nr 136.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 23 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 

3. Maciej Hojeński – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod Kępnem 

 

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. 

 Wizyta mieszkańców miejscowości Rzetnia w sprawie możliwości remontu drogi. 

 PCPR- święto pracownika socjalnego. 

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

1. 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. otrzymania dofinansowania z programu „Poznaj Polskę” w 

wysokości 14 400,00oraz otrzymania innych dotacji z budżetu Państwa.   

 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kępnie. 

Przedmiotem noweli jest wprowadzenie w strukturze Starostwa Powiatowego Audytora 

Wewnętrznego oraz komórki Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego. Zmiana podyktowana jest 

zapisami art. 278 ustawy o finansach publicznych, który wskazuje, że w jednostkach samorządu 
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terytorialnego audyt wewnętrzny może być prowadzony przez usługodawcę, jeżeli ujęta w 

uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów oraz 

kwota wydatków i rozchodów jest niższa niż 100 000 tys. zł. Dotychczas audyt wewnętrzny 

prowadzony był przez usługodawcę zewnętrznego. W związku z przekroczeniem w/w progu 

budżetowego koniecznym staje się wprowadzenie do struktury organizacyjnej Starostwa 

Powiatowego stanowiska Audytora Wewnętrznego oraz wydzielonej komórki Kontroli i Audytu 

Wewnętrznego. Przedmiotem noweli jest również ujednolicenie tekstu regulaminu poprzez 

uzupełnienie jego treści o zmiany wprowadzone uchwałą Nr 216.VI.2021 Zarządu Powiatu 

Kępińskiego z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Kępnie.  

 

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 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 ustalenia wysokości opłat i kosztów 

związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2022. 

 

Zarząd zapoznał się z i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. Dokumenty zostaną 

przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem skierowania do stosownych 

komisji rady oraz przedstawienia na najbliższej sesji.  

Biuro Rady Powiatu Kępińskiego przedłożyło do wiadomości zarządu projekty: 

1. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego zmieniająca uchwałę Nr IV/24/2018 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz 

należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.  

2. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla 

Starosty Kępińskiego 

Zarząd zapoznał się z projektami uchwał i przyjął ich treść do wiadomości.  

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie za 2020 rok. Dokument 

został zreferowany przez dyrektora PZD. Zarząd zapoznał się z dokumentem i przekazał 

Przewodniczącej Rady w celu przedstawienia na najbliższej Sesji Rady Powiatu. 

2. Odpowiedz jednego z gabinetów stomatologicznych na zapytanie zarządu w sprawie 

możliwości objęcia opieką stomatologiczną w ramach umowy z Narodowym Funduszem 

Zdrowia, uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński. Gabinet 

informuje, że świadczy usługi w ramach NFZ zarówno dla dorosłych jak i dzieci i młodzieży w 

wyniku, czego każdy uczeń w/w szkół może się zapisać i zostanie przyjęty zgodnie z listą. W 

przypadku oczekiwania ścisłej współpracy z planowym leczeniem i pierwszeństwem 

przyjmowania dzieci gabinet nie może się zgodzić w obecnej sytuacji. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. Po otrzymaniu odpowiedzi od pozostałych gabinetów zarząd 

podejmie dalsze kroki w sprawie.  

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

informacją z realizacji Programu Naprawczego za 2020r. z prośba o akceptację. 
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Zatwierdzenie działań naprawczych przez zarząd jest niezbędne celem przedstawienia w 

Banku Gospodarstwa Krajowego, aby móc zrealizować umowę kredytową. Zarząd zapoznał 

się z dokumentem i zaakceptował jego treść. 

4. Pismo Wojewody Wielkopolskiego z apelem do samorządów organizujących obchody 

Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstawania Wielkopolskiego o wywieszenie flagi Polski 

wraz z chorągwią Powstania Wielkopolskiego, aby dać wyraz szacunku i pamięci o 

Powstańcach. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

5. Pismo Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z informacją o wejściu w 

życie uchwały nr XXXV/661/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 

października 2021 w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej dawnej drogi 

krajowej nr 11 przebiegającej od początku obwodnicy Kępna do włączenia łącznika drogi S11 

od węzła Baranów do starej drogi krajowej nr 1, w związku, z czym przedmiotowy odcinek 

drogi wojewódzkiej został pozbawiony kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczony do kategorii 

drogi powiatowej. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg przedstawił informacje nt. stanu 

technicznego drogi, ilości urządzeń wbudowanych w pas drogowy, propozycji dróg do 

przekazania samorządom gmin Kępno i Baranów. Zarząd wstępnie dyskutował o 

propozycjach dróg powiatowych możliwych do przekazania samorządom gmin Kępno i 

Baranów i zwrócił się do dyrektora PZD o oszacowanie wpływów do budżetu powiatu, które 

zostaną utracone w związku z przekazaniem dróg gminom i ich zestawienie z dochodami 

uzyskanymi w wyniku przekazania powiatowi DK 11.  

6. Sprawozdanie stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Gminy Baranów w związku z 

zakończeniem realizacji zadania publicznego pn.: „EKOMY”, współfinansowanego ze 

środków budżetu Powiatu Kępińskiego w ramach otwartego konkursu ofert. Sprawozdanie 

zostało skontrolowane pod względem merytorycznym i rachunkowym przez wydział ZPPP 

oraz wydział FN. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował rozliczenie. 

7. Protokół kontroli przeprowadzonej w październiku 2021r. przez Komisję Rewizyjną w 

Powiatowym Urzędzie Pracy przekazane zarządowi przez Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej zgodnie z § 81 Statutu Powiatu Kępińskiego. Przeprowadzona kontrola 

działalności placówki nie wykazała żadnych nieprawidłowości w realizacji działań oraz 

zarządzaniu jednostką. Komisja nie wniosła żadnych uwag do działań Powiatowego Urzędu 

Pracy oraz żadnych zaleceń pokontrolnych. Sprawdzony zakres miał swoje odzwierciedlenie 

w rzeczywiście prowadzonej działalności. Komisja wnosi, w związku ze wzorowo 

prowadzoną działalnością urzędu, ciągłą obsługą klienta w czasie pandemii, zwiększonym 

zakresem zadań i świadczeń oraz pozytywna opinią audytora zewnętrznego za rok 2020, o 

uznanie i przydzielenie nagród finansowych dla zespołu PUP w Kępnie. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. 

8. Wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadania Przebudowa drogi 

powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice w gm. Bralin. Zarząd zapoznał się z 

dokumentem i przyjął jego treść do wiadomości. Wydział merytoryczny rozpocznie 

przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 277.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 listopada 2021 r. 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 Nr 278.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 listopada 2021 r. w 

sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kępnie.  

 

VI. Wnioski i wolne głosy 
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 Nie wniesiono wolnych głosów i wniosków. 

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 


