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PROTOKÓŁ Nr 144.VI.2022 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 18 STYCZNIA 2022 roku o godz. 13:30 
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 - nieobecna 

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 

4. Andrzej Jóźwik – Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu 

 

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. 

• podpisanie umowy z WUW na transport zbiorowy 

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

• Nie wniesiono projektów uchwał zarządu pod obrady. 

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 przyjęcia Powiatowego Programu na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Kępińskiego na lata 2022 – 2026. 

 

2. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi 

Ostrzeszowskiemu w ramach realizacji projektu pn.: „Środowiskowe Centrum Zdrowia 

Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Powiecie Kępińskim i Ostrzeszowskim w ramach 

Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 

– 2020”  
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3. Uchwała Rady 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, 

 

4. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/225/2021 

Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego. 

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. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg przedstawił zarządowi zestawienie kosztów utrzymania 

i przychodów związanych z przekazaniem powiatowi byłej DK 11 oraz propozycje odcinków 

dróg powiatowych do przekazania kaskadowo gminie Kępno i Baranów. Do przekazania 

wstępnie wskazane zostały odcinki dróg powiatowych, które będą generować najmniejsze 

straty dochodów z tytułu wbudowania urządzeń w pas drogowy. Zarząd wstępnie 

zaakceptował propozycje przedstawione przez dyrektora PZD. Dyrektor omówił również stan 

przygotowania dokumentacji projektowych na budowę chodników w miejscowościach 

Granice i Kuźnica Trzcińska w gminie Trzcinica oraz chodnika w Kierznie – gmina Kępno. 

Przedstawił również wytypowane do modernizacji odcinki dróg na terenie wszystkich gmin 

powiatu celem oszacowania kosztów i wnioskowania o dofinansowanie ich modernizacji z 

programu Polski Ład. 

2. Rozliczenie rzeczowo-finansowe wraz z dokumentacją potwierdzającą realizację zadania ( w 

tym dowody dokonania wydatków) pn.: „Dofinansowanie zakupu średniego samochodu 

ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” zgodnie z 

porozumieniem z dnia 16.06.2021r. Rozliczenie zostało sprawdzone pod względem 

merytorycznym przez wydział ZPPP oraz pod względem formalno- rachunkowym przez 

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

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

sfinansowania przez Starostwo Powiatowe w Kępnie zakupu środków łączności 

dedykowanych dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji w Kępnie, poprzez Fundusz 

Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Wnioskowana kwota 

20 000,00zł. Zarząd zdecydował o rozpatrzeniu wniosku przy podziale nadwyżki budżetowej. 

4. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z informacją o przyjęciu na czas 

nieokreślony nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości.   

5. Przekazane do wiadomości przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu V sprawozdanie 

częściowe z realizacji zadania: Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” 

realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem zgodnie z 

porozumieniem z MEN z dnia 27.11.2017r. Sprawozdanie zgodnie z procedurą zostało 

przekazane do Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

6. Przekazane do wiadomości zarządu pismo wydziału GGN kierowane do mieszkańców 

Bralina, w związku ze złożeniem odwołania od wszczętego z urzędu postępowania 

dotyczącego przejęcia gruntu przy wydawaniu decyzji ZRID na realizację zadania 

dotyczącego przebudowy drogi relacji Bralin-Mnichowice-Nosale, z informacją o braku 

możliwości odwołania się od w/w postępowania i możliwości jego wniesienia w momencie 

wydania przez Starostę Kępińskiego decyzji odszkodowawczej. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. Wydziały merytoryczne zajmą się rozpatrzeniem sprawy.  
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7. Pismo Wójta Gminy Trzcinica otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie 

przekazania informacji dotyczących planów budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Wodziczna. Wójt informuje, że nie planuje w 2022r. realizacji inwestycji dotyczących 

infrastruktury kanalizacyjnej w w/w miejscowości. Na rok 2022 planowane jest rozpoczęcie 

przygotowania dokumentacji projektowej. Wójt zwraca się do zarządu z pytaniem o zamiar 

współuczestniczenia w realizacji inwestycji w szczególności w odniesieniu do odwodnienia 

drogi oraz odtworzenia nawierzchni po budowie kanalizacji sanitarnej. (Sprawa dotyczy 

pisma Sołtysa i Rady Sołeckiej mieszkańców Wodziczna- listopad 2021).Zarząd po dyskusji, 

zdecydował, że nakłady finansowe na kompleksową modernizację nawierzchni w 

miejscowości Wodziczna mogą zostać poniesione po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej i 

uregulowaniu odwodnienia drogi.  

8. Starosta poinformował zarząd o piśmie firmy LARIX - generalnego Wykonawcy przebudowy 

ul. Osińskiej i Osin, dotyczącym problemów z przebudową sieci wodociągowej posadowionej 

w pasie drogi. W trakcie wykonywania wpustów ulicznych oraz przebudowy wodociągu na 

odcinkach wskazanych w projekcie okazało się, że posadowienie wodociągu na odcinku 

nieujętym do przebudowy jest za płytkie- płytsze niż granica przemarzania. Wykonawca 

informuje, że pozostawienie wodociągu bez przebudowy będzie skutkowało przemarzaniem, 

wyciekami i degradacją nawierzchni. Odcinek ten również w przypadku awarii na 

pozostawionej starej sieci wodociągowej nie będzie mógł być objęty gwarancja wykonawcy 

drogi. Spółka Wodociągi Kępińskie zwróciły się do wykonawcy o przedstawienie kalkulacji 

kosztów na dodatkowa wymianę odcinków rur niespełniających norm.Na chwilę obecną 

roboty zostały wstrzymane.     

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

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

badań RTG i mammografii ogółem w grudniu– 1321, w tym badania komercyjne 135. 

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 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. 

10. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu, z uzupełnieniem dokumentów dotyczących robót 

dodatkowych przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej 

terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6-ciu łóżek poprzez dobudowę 

fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i 

noworodkowego oraz przebudowa traktu porodowego Szpitala w Kępnie wraz z 

dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych”. Zarząd zapoznał się z dokumentami. W związku z dofinansowaniem 

zadania z FIL na podstawie złożonych dokumentów do WUW zostanie przesłana informacja 

dotycząca zwiększenia zakresu kosztów na zadaniu.  

11.  Pismo Wójta Gminy Rychtal z zawiadomieniem o przystąpieniu do sporządzania 

miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów obrębu 

Rychtal, Wnioski do planu należy składać w terminie 21 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

12. Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu z prośbą o 

podjęcie uchwały (do dnia 30 czerwca 2022r.) na mocy, której możliwe będzie zdjęcie 

kategorii drogi powiatowej z odcinka byłej drogi krajowej nr 11 od ronda w Baranowie do 

ronda w obrębie węzła Baranów w ciągu drogi ekspresowej S11. Zmiana podyktowana jest 

koniecznością zapewnienia ciągłości dróg krajowych w okolicach Kępna. Zarząd zaopiniował 

prośbę pozytywnie. Pismo zostanie przekazane do Powiatowego zarządu dróg celem 

dalszego procedowania.  
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13. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

otrzymane w uzupełnieniu informacji dotyczących planów pozyskania środków zewnętrznych 

w 2022r., planów zmniejszenia zobowiązań wymagalnych oraz zadłużenia w ZUS, planów 

pozyskania środków z 1% na rozwój placówki. Zarząd zapoznał się z informacją.  

14. Przekazane do wiadomości przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu sprawozdanie 

organu prowadzącego z wykorzystania w 2021 roku wsparcia finansowego udzielonego na 

realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na 

rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości”.  Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

15.  Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 z prośbą o wyrażenie zgody 

na wprowadzenie od 1 września 2022r. nowego zawodu – technika rachunkowości 431103 w 

Technikum Nr 1. Dyrektor motywuje prośbę analizą rynku pracy i zapotrzebowaniem na 

pracowników z umiejętnościami prowadzenia rachunkowości w firmach. Szkoła posiada 

możliwości kadrowe, lokalowe i sprzętowe do wprowadzenia zawodu technik rachunkowości. 

Wniosek uzyskał pozytywna opinię Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Poznaniu.  Zarząd, 

po omówieniu sprawy przez naczelnika wydziału ES, zaopiniował prośbę pozytywnie. 

16. W związku z zamiarem pozbawienia kategorii części drogi powiatowej nr 5694P na 

odcinku długości około 1,58km na terenie gminy Łęka Opatowska tj. od skrzyżowania z 

drogą powiatową nr 5697P w miejscowości Stogniew do skrzyżowania z drogą powiatową nr 

5695P w kierunku Zmyślona Słupska zarząd wystąpi do zarządów sąsiednich powiatów o 

wyrażenie opinii w sprawie.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Na posiedzeniu nie podjęto uchwał 

VI. Wnioski i wolne głosy 

• 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 


