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PROTOKÓŁ Nr 145.VI.2022 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 27 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 - zdalnie  

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu - zdalnie 

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu - zdalnie 

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu - nieobecny 

 

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. 

• Otwarcie przetargu na przebudowę drogi powiatowej 5681P w miejscowości Mnichowice 

w gm. Bralin- złożono 2 oferty – firma LARIX 15 651 125,88, firma STRABAG – 

19 667 717,12 

• Spotkanie z Łukaszem Mikołajczykiem w sprawie zaopiniowania przez organy powiatu 

przekształcenia Akademii Kaliskiej na uniwersytet.  

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: 

• Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu.  

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

1. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pn. „Poczuj się zdrowa, silna i bezpieczna. 

Samoobrona dla kobiet z powiatu kępińskiego" złożone przez Sportowy Klub Taekwon-do 

„Niedźwiedź”. Rozliczenie zostało sprawdzone pod względem merytorycznym przez wydział 

ZPPP oraz pod względem formalno- rachunkowym przez wydział FN. Zarząd zapoznał się z 

dokumentami przedłożonymi przez w/w wydziały i zaakceptował rozliczenie. 
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2. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pn. „Kępińskie spotkania ze sztuką" złożone 

przez Stowarzyszenie „TRENO”. Rozliczenie zostało sprawdzone pod względem 

merytorycznym przez wydział ZPPP oraz pod względem formalno- rachunkowym przez wydział 

FN. Zarząd zapoznał się z dokumentami przedłożonymi przez w/w wydziały i zaakceptował 

rozliczenie. 

3. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pn. „Akademia aktywności dla osób z 

niepełnosprawnościami” - Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod 

Kępnem. Rozliczenie zostało sprawdzone pod względem merytorycznym przez wydział ZPPP 

oraz pod względem formalno- rachunkowym przez wydział FN. Zarząd zapoznał się z 

dokumentami przedłożonymi przez w/w wydziały i zaakceptował rozliczenie. 

 

4. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pn. „Historia Polskiej Piosenki” – Fundacji Ewy 

Johansen „Talent”. Rozliczenie zostało sprawdzone pod względem merytorycznym przez 

wydział ZPPP oraz pod względem formalno- rachunkowym przez wydział FN. Zarząd 

zapoznał się z dokumentami przedłożonymi przez w/w wydziały i zaakceptował rozliczenie. 

 

5. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pn. „Jak się dobrze sprzedać, czyli przyszłość 

zawodów" złożone przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie. Rozliczenie zostało sprawdzone pod względem 

merytorycznym przez wydział ZPPP oraz pod względem formalno- rachunkowym przez 

wydział FN. Zarząd zapoznał się z dokumentami przedłożonymi przez w/w wydziały i 

zaakceptował rozliczenie. 

 

6. Pismo Z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z rozliczeniem porozumienia z 

dnia 15.06.2021r. dotyczącego współfinansowania zakupu samochodu osobowego 

nieoznakowanego z video-rejestratorem dla KPP w Kępnie poprzez Fundusz Wsparcia Policji 

przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Kwota wydatkowana na w/w zakup 

120 000,00zł. Rozliczenie zostało sprawdzone pod względem merytorycznym przez wydział 

ZPPP oraz pod względem formalno- rachunkowym przez wydział FN. Zarząd zapoznał się z 

dokumentami przedłożonymi przez w/w wydziały i zaakceptował rozliczenie 

7. Sprawozdanie finansowe Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi 

p./Kępnem za IV kwartał 2021r. otrzymane do wiadomości zarządu. Sprawozdanie zostało 

skontrolowane i zatwierdzone przez PCPR. Zarząd zapoznał się z dokumentami i 

zaakceptował sprawozdanie.  

 

8. Pismo Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie z prośbą o przekazanie upominku 

starosty na licytację w ramach 30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie. Wydział merytoryczny zajmie się finalizacją zadania.  

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

nieokreślony nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości  

10. Pismo Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych SPZOZ w Kępnie otrzymane w 

uzupełnieniu informacji dotyczącej funkcjonowania kolektorów słonecznych w placówce i 

systemu ogrzewania ciepłej wody. Zarząd zapoznał się z pismem i przekazał je do analizy do 

wydziału merytorycznego. 

11. Pismo Wójta Gminy Bralin przekazujące zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo ochrony 

środowiska uchwałę rady Gminy Bralin Nr LI/270/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie 

przyjęcia „raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bralin za lata 2017 – 

2020” wraz z załącznikiem. Zarząd zapoznał się z raportem i przyjął jego treść do wiadomości.  

12.  Pismo Z-cy Dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i 

Turystyki z informacją o przyjęciu rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: Budowa hali 

sportowej przy Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Kępnie” zgodnie z umową nr 
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200/0050/4207/SubA/DIS/SP/19 z dnia 07.02.2020 r.. Sprawozdanie zostało przyjęte przez 

Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie rzeczowym i finansowym. Zarząd zapoznał się z 

informacją. Pismo zostanie przekazane do wydziałów ZPPP i FN. 

13. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem z prośbą o 

zabezpieczenie w budżecie w roku 2022 środków finansowych na realizację „Programu 

Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w kwocie 29 900,00zł. Planowany koszt 

realizacji to kwota 46 000,00zł, z czego 35% zabezpiecza PFRON a 65% stanowi wkład 

własny. Projekt zakłada montaż systemu wizualno- dźwiękowego na terenie placówki. 

Realizacja zadania jest jedną z rekomendacji audytu dostępności wykonanego przez podmiot 

zewnętrzny dla placówki. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

14.  Pismo Spółki Prezesa Wodociągi Kępińskie otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu w 

sprawie sfinansowania kosztów przebudowy sieci wodociągowej przy realizacji zadania pn: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P w gminie Kępno- Osiny. Spółka stoi na stanowisku, 

że koszt przebudowy sieci wodociągowej stanowi kolizję z projektowanymi elementami drogi i 

jest kosztem inwestora. Ponadto w trakcie realizacji robót, po odkrywce okazało się, że na 

odcinku drogi, który nie był ujęty w projekcie do przebudowy, sieć wodociągowa jest 

posadowiona za płytko. Za w/w zadania związane z przebudową sieci wodociągowej 

odpowiedzialna jest spółka, która winna ponieść koszty przebudowy. Sprawa zostanie 

przeanalizowana przez wydział Architektury i Budownictwa, Powiatowy Zarząd Dróg oraz 

projektanta celem wypracowania dalszych kroków realizacji inwestycji.  

15. Zawiadomienia wydziału GGN (96 zawiadomień), o ustaleniu sporządzeniu przez 

rzeczoznawcę operatu szacunkowego określającego wartość rynkową przejętej nieruchomości 

i możliwości zapoznania się z dokumentem, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w 

przedmiocie ustalenia odszkodowania (2 zawiadomienia) oraz zawiadomienia o przedłużeniu 

terminu załatwienia sprawy w związku z koniecznością należytego rozpoznania spraw (102 

zawiadomienia). Zarząd zapoznał się z zawiadomieniami i przyjął informacje do wiadomości. 

16. Interpelacja Radnego Rady Powiatu Kępińskiego Michała Soleckiego w sprawie prośby 

mieszkańców miejscowości Drożki, radnego Rady Gminy Rychtal i Sołtysa wraz z Radą 

Sołecką apelujących o interwencję w Starostwie Powiatowym w sprawie naprawy 

uszkodzonego pobocza drogi powiatowej biegnącej przez miejscowość. Zarząd zapoznał się z 

interpelacją i udzieli radnemu odpowiedzi.  

17. Pismo Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych z prośbą o ufundowanie 

wzorem lat poprzednich pięciu pucharów o zdobycie, o które będą rywalizować w sezonie 

lotowym 2022 hodowcy Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Kępno, 

Sekcja Kępno IV. Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie. 

18. Rozliczenie przekazanej kwoty dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestników 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Doruchowie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w 

Ostrzeszowie będących mieszkańcami Powiatu Kępińskiego za okres od 01.01.2021r. – 

31.01.2021r.. Sprawozdanie zostało skontrolowane i zaakceptowane przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował 

sprawozdanie. 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Na posiedzeniu nie podjęto uchwał 

VI. Wnioski i wolne głosy 

• Wniosek Członków Zarządu Powiatu Kępińskiego- Marka Potarzyckiego, Alicji Śniegockiej 

i Krystyny Możdżanowskiej o złożenie do programu Polski Ład wniosku o wykonanie 

nakładek na odcinkach dróg w gminie Kępno- droga Przybyszów, Świba- Kierzno, 

Mechnice. 
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• Wniosek Członka Zarządu Renaty Ciemny o złożenie do programu Polski Ład wniosku o 

wykonanie nakładek na odcinkach dróg w gminie Trzcinica- od skrzyżowania Granice do 

Ignacówka III (granica województwa), od DK 492 do miejscowości Piotrówka oraz w 

miejscowości Wodziczna 

• Przewodniczący Zarządu Powiatu Kępińskiego zawnioskował o złożenie do Programu 

Polski Ład wniosku wykonanie na terenach gmin Bralin, Perzów i Rychtal wszystkich 

niezbędnych i koniecznych do wykonania nakładek. 

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 


