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PROTOKÓŁ Nr 143.VI.2022 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 13 STYCZNIA 2022 roku o godz. 8:00 

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. 

• Naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu przedstawił i 

szczegółowo omówił członkom zarządu kalendarz imprez powiatowych na rok 2022 

wraz z przedstawieniem wstępnych ustaleń dotyczących miejsc realizacji imprez i 

gwiazd, które zostaną zaproszone na imprezy.  

• Skarbnik poinformował członków zarządu o szacowanej kwocie nadwyżki 

budżetowej. Zarząd dyskutował o wstępnych propozycjach jej przeznaczenia. Temat 

zostanie przedyskutowany z komisjami rady.  

• Polski Ład – po dyskusji i omówieniu możliwości budżetowych i potrzeb powiatu 

zarząd wstępnie zdecydował o złożeniu wniosków do drugiego naboru programu 

Polski Ład na zadania: 

- „Rozbudowa istniejącego Oddziału Leczniczo- Rehabilitacyjnego w Grębaninie o 

nowy budynek wraz z łącznikiem oraz przebudowa istniejącego budynku”(do 65mln) 

- Przebudowa drogi powiatowej 5716P w gminie Perzów na odcinku od skrzyżowania 

z drogą krajową do końca miejscowości Perzów wraz z budową kanalizacji 

deszczowej w kierunku miejscowości Turkowy (do 30mln) 

- wykonanie nakładek na drogach powiatowych (do 5 mln) 

Wystąpienie do KOWR celem uzyskania zaświadczenia o funkcjonowaniu na terenie powiatu 

PGR-ów, celem złożenia do programu Polski Ład kolejnych dwóch wniosków.  
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II. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał zarządu: 

• Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla 

szkoły niepublicznej - Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie na rok 2022. 

• Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla 

szkoły niepublicznej - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 

2022. 

• Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

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

Kępińskiego: 

1. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 

2. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 

 

3. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: zatwierdzenia wydłużenia terminu 

realizacji Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Kępińskiego 

Rynku Pracy na lata 2014-2020. 

 

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.  

Zarząd zapoznał się z projektami uchwał.  

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

1. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dotyczące ustalenia miesięcznego 

kosztu utrzymania mieszkańca w DPS Rzetnia. Średni miesięczny koszt utrzymania 

mieszkańca na 2021r. wyliczony w oparciu o art. 6 ust.15 ustawy o pomocy społecznej 

wynosi 5 727,00zł. Zarząd na podstawie art. 6 ust. 15 i art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 powyższej 

ustawy ustalił koszt utrzymania jednego mieszkańca DPS w Rzetni, zgodnie z propozycją 

dyrektora, w 2022r. w wysokości - 4 990,00 zł. 

2.  Zawiadomienia wydziału GGN (4 zawiadomienia), kierowane do właścicieli gruntów, o 

wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia wysokości 

odszkodowania należnego do wypłacenia przez Powiat Kępiński za nabycie nieruchomości 

przejętych przez powiat na cel realizacji inwestycji drogowej pn.: „ Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 5682P oraz nr 5681P relacji Bralin – Mnichowice- Nosale do granicy z Gmina 

Baranów. Zawiadomienia otrzymane do wiadomości zarządu. Zarząd przyjął informacje do 

wiadomości.  

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

stycznia 2022r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 66 

osób. Zarząd przyjął informacje do wiadomości. 

 

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

stycznia 2022r. Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie. Liczba uczniów – 160 osób 
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w systemie stacjonarnym, 18 osób w systemie dziennym. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

 

5. Przekazane przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, skontrolowane rozliczenie roczne 

z wykorzystania dotacji za 2021 dla niepublicznej szkoły – Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Kępnie. W 2021r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 49 901,01zł na 629 

uczniów oraz dotacje na za uzyskane świadectwa dojrzałości dla 3 uczniów w wysokości 6 

593,95zł. Zwrot dotacji niewykorzystanej to kwota 569,84zł. Zarząd zapoznał się z 

dokumentami przedłożonymi przez wydział ES i zaakceptował rozliczenie. 

6. Przekazane przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu sprawozdanie z realizacji pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński w 2021r. Planowany 

odpis na pomoc zdrowotną na rok 2021 w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Kępiński wynosił 40 733,00zł. Wykorzystano kwotę 4 990,00zł na pomoc dla 9 osób. 

Zarząd zapoznał się i zaakceptował sprawozdanie przedłożone przez wydział ES.  

7. Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego na słuchaczy Policealnej Szkoły 

Medycznej EPSILON w Kępnie, którzy ukończyli szkołę i zdali egzamin zawodowy uzyskując 

dyplom zawodowy w 2021 roku w wysokości 24 422,02 zł. Zarząd zaopiniował wniosek 

pozytywnie. 

8. Pismo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie otrzymane w 

odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie terminowego przekazywania danych firmie 

FORMEDIS prowadzącej na zlecenie powiatu kontroling finansowy SPZOZ. Zarząd zapoznał 

się z pismem, przyjął jego treść do wiadomości.  

9. Pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Piaskach z prośbą o wsparcie w pozyskaniu dla 

jednostki automatycznego defibrylatora AED. Zarząd z uwagi na brak możliwości prawnych 

do udzielenia wsparcia jednostce OSP zaopiniował wniosek negatywnie.  

10. Pismo wydziału GGN z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie pisma mieszkańców 

Kępna dotyczącego prowadzonego z urzędu postępowania w przedmiocie ustalenia 

wysokości odszkodowania należnego do wypłacenia przez Powiat Kępiński byłym 

właścicielom za nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bralin. 

Mieszkańcy wnoszą o otrzymanie w ramach odszkodowania działki zamiennej z ewentualna 

dopłatą w lokalizacji Bralin lub Kępno. Zarząd po dyskusji zdecydował że za przejęty grunt 

wypłacone zostanie odszkodowanie. Powiat nie posiada gruntów, które można byłoby 

zamienić w ramach odszkodowania.  

11. Zawiadomienia wydziału GGN (13 zawiadomień), o ustaleniu sporządzeniu przez 

rzeczoznawcę operatu szacunkowego określającego wartość rynkową przejętej 

nieruchomości i możliwości zapoznania się z dokumentem. Zarząd zapoznał się z 

zawiadomieniami i przyjął informacje do wiadomości.  

12. Pismo Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przekazujące do wiadomości 

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021r. działającej przy 

Staroście Kępińskim. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument został przekazany 

Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na sesji rady powiatu.   

13. Zarząd zapoznał się z analizą średnich wynagrodzeń uzyskanych na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Kępiński. W związku z nie uzyskaniem średnich wynagrodzeń 

określonych w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela przez nauczycieli stażystów Zarząd 

zobowiązał naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu do dokonania wyliczeń wysokości 

jednorazowego dodatku uzupełniającego, jaki należy wypłacić w terminie do 30 stycznia 

upoważnionym nauczycielom. 

14. Zarząd zaakceptował sprawozdanie z dotacji celowych z Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego za 2021r. dotyczących remontu 6-ciu pokoi w DPS i zakupu środków 
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ochrony osobistej oraz sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej na zadania bieżące w 

DPS w 2021r. Dokumenty zostaną przekazane do WUW.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 288.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2022r. w 

sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej - Policealnej Szkoły 

Medycznej Epsilon w Kępnie na rok 2022. (uchwała podjęta jednogłośnie) 

2. Uchwała Nr 289.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2022r. w 

sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej - Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2022. (uchwała podjęta 

jednogłośnie)  

3. Uchwała Nr 290.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 stycznia 2022r. w 

sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/226/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 

grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2022. (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 /-/ 

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 


