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PROTOKÓŁ Nr 146.VI.2022 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 8 LUTEGO 2022 roku o godz. 8:30 
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  

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 przedstawicielami UMiG Kępno w/s Osin, 

• Spotkanie z SPZOZ- omówienie realizacji inwestycji, 

• Wideokonferencja z WUW – Polski Ład, ostateczne określenie przedmiotu składania 

wniosków 

• Podpisanie umowy transport zbiorowy – EUROMATPOL, 

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

1. 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. 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia 

trzech odcinków dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kępno. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie: udzielenia z budżetu Powiatu 

Kępińskiego na 2022 rok pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia odcinka 

drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Trzcinica. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 
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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. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z informacją o przyjęciu na czas 

nieokreślony nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości.   

2. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z informacją o przedłużeniu pobytu w 

Domu jednego z mieszkańców do końca lipca br. Zarząd przyjął informację do wiadomości.   

3. Sprawozdanie za 2021 rok z realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 

umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci 

wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, w którym Powiat 

Kępiński jest partnerem zgodnie z porozumieniem DZ-I/67/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. 

Sprawozdanie zostało skontrolowane pod względem merytorycznym i rachunkowym przez 

wydział ZPPP oraz wydział FN. Zarząd po w/w kontrolach wydziałów merytorycznych 

zaakceptował sprawozdanie. 

4. 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. Wydział merytoryczny 

zajmie się rozpatrzeniem sprawy.  

5. Pismo Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Kępno, sekcja Opatów z 

prośbą o ufundowanie pięciu pucharów, o które będą rywalizować w sezonie lotowym 2022 

hodowcy Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Kępno, Sekcja Opatów. 

Pismo wnosi o patronat Starosty nad organizowanym przedsięwzięciem. Z uwagi na brak 

możliwości prawnych i finansowych zarząd zaopiniował prośbę negatywnie. Związek zostanie 

poinformowany o możliwości dofinansowań zadań poprzez udział w konkursie ofert dla 

organizacji  pozarządowych. 

6. Oferta Spółki z o. o. Energetyka Cieplna z propozycją podłączenia do ciepłociągu obiektów 

powiatowych, otrzymana w odpowiedzi na spotkanie Starosty Kępińskiego z prezesem w 

sprawie analizy i przedstawienia oferty na ogrzewanie obiektów powiatowych energią cieplną. 

Zarząd zapoznał się z ofertą. Oferta zostanie szczegółowo omówiona na spotkaniu Starosty 

Kępińskiego z prezesem spółki. 

7. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, kierowane do zarządu w związku ze 

zgłoszeniami mieszkańców, z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej analizy problemu utrudnień 

w ruchu na drodze powiatowej 5677P relacji Myjomice – Ostrówiec, gdzie w obrębie ośrodka 

zdrowia na zakręcie notorycznie parkują samochody. Problem był już wielokrotnie zgłaszany na 

policję, ponieważ parkujące na zakręcie samochody stwarzają niebezpieczeństwo w ruchu i 

ograniczają widoczność. Wydział Komunikacji i Transportu po analizie sprawy sugeruje zmianę 

organizacji ruchu i ustawienie w w/w miejscu znaku zakazu zatrzymywania i postoju pojazdów. 

Zarząd przekaże stanowisko do PZD.  

8. Pismo Wójta Gminy Bralin z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko terenów wokół Sanktuarium Maryjnego na 

Pólku. Uzgodnienia należy dokonać w terminie 14 dni. Zarząd nie wnosi uwag do dokumentu. 

9. Pismo Z-cy Naczelnika Wydziału GGN w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie 

ustalenia wysokości odszkodowania należnego do wypłaty przez Zarząd Powiatu Kępińskiego 

za nabycie nieruchomości wskazanych w piśmie związanych z wydaniem decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5682P oraz nr 5681P 
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relacji Bralin – Mnichowice – Nosale” z prośbą o informację o wydaniu przez byłych właścicieli 

działek zajętych pod drogę. Zarząd poinformuje wydział, że żaden z byłych właścicieli działek 

wskazanych w piśmie, które stały się własnością Powiatu Kępińskiego nie zwrócił się do 

Zarządu z informacją o wydaniu przedmiotowych nieruchomości. Zarząd Powiatu Kępińskiego 

nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi fakt wydania czy też ich przejęcia przez Powiat 

Kępiński.  

10. Interpelację Radnego Rady Powiatu Kępińskiego Michała Soleckiego w sprawie obniżenia 

ceny za przeprowadzenie testów real time RT-PCR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Zarząd przekaże interpelację do SPZOZ celem udzielenia 

radnemu odpowiedzi na pismo. 

11. Starosta omówił spotkanie z mieszkańcem Kępna dotyczące wniosku 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 (sprawa dotyczy posiedzenia zarządu z 9.11.2021r.). Mieszkaniec nie wyraził 

zainteresowania zakupem działki za cenę zaproponowaną przez zarząd. Zarząd zdecydował, 

że  podtrzymuje stanowisko dotyczące ceny gruntu.  

12. W związku z prośbą Zarządu Powiatu Kępińskiego kierowaną do Zarządu Spółdzielni 

Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Kępnie o nabycie gruntu przy ul. Przemysłowej z 

przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 2, zarząd wystosował pismo 

do spółdzielni z prośbą o spotkanie celem omówienia sprawy z zainteresowanymi 

mieszkańcami.  

13. Zawiadomienia wydziału GGN (66 zawiadomień), kierowanych 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.: „ Rozbudowie drogi 

powiatowej nr 5716Pna odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 do końca 

miejscowości Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 5881P 

w kierunku m. Turkowy” oraz zawiadomienia (66 zawiadomień) o przedłużeniu terminu 

załatwienia sprawy z uwagi na konieczność wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego. 

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

14. Przekazane przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu sprawozdanie z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 

szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kępiński. Zarząd zapoznał się ze 

sprawozdaniem. Analizę wynagrodzeń przeprowadzono uwzględniając dane przekazane przez 

poszczególne jednostki oświatowe Analiza wykazała, że w jednostkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Kępiński nie osiągnięto wymaganych wysokości średnich 

wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 i 30a cytowanej ustawy przez nauczycieli stopnia 

zawodowego stażysta. Kwota różnicy wynosi 7 107,85zł. Kwota różnicy została wypłacona 

nauczycielom w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego.  Sprawozdanie zostanie 

przekazane w terminie 7 dni Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Radzie Powiatu Kępińskiego, 

dyrektorom jednostek oświatowych oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

15.  Pismo Przewodniczącej Kępińskiego Koła Literatów w Kępnie z prośbą o sfinansowanie 

okolicznościowego wydawnictwa, promującego literatów i działalność kulturalną Powiatu 

Kępińskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji, które przypada 21 marca każdego roku. 

Szacunkowy koszt wydania publikacji ok. 1000,00zł. Zarząd z uwagi na brak możliwości 

prawnych i finansowych udzielenia wsparcia zaopiniował prośbę negatywnie. Koło zostanie 

poinformowane o możliwości dofinansowań zadań poprzez udział w konkursie ofert dla 

organizacji  pozarządowych. 

16. Pismo Uczniowskiego Klubu Sportowego TORNADO z Donaborowa z prośbą o wsparcie 

rzeczowe w formie pakietów startowych dla uczestników w postaci gadżetów, drobnych 

upominków czy reklamy powiatu i naszego regionu przy organizacji przez klub ogólnopolskiego 
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turnieju Grand Prix w badmintonie w dniach 18-20 luty. Przewidywana liczba uczestników 

zawodów 250 osób z całej Polski. Zarząd, z uwagi na bardzo dużą planowaną liczbę 

uczestników wydarzenia, zwróci się do klubu o doprecyzowanie ilości uczestników turnieju, 

którym mają zostać przekazane gadżety. 

17. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pod nazwą „Edukacja to podstawa! 

Działania kreatywne i rękodzielnicze mieszkańców Gminy Kępno'' złożone przez 

Stowarzyszenie Kobieta w biznesie. 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. 

18.  Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Syców otrzymane w odpowiedzi na pismo wydziału OŚ 

Starostwa Powiatowego w sprawie informacji nt. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu do odzysku energii z odpadów o wydajności 400kg/h. 

Pismo zestawia uzyskane stanowiska organów uzgadniających oraz opiniujących 

przedsięwzięcie. Zarząd zapoznał się z pismem i przyjął informacje do wiadomości.  

19. Pismo Prezesa Zarządu Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Kępnie z prośbą o 

wsparcie w formie zakupu trzech dużych pucharów, siedmiu małych pucharów oraz trzech 

nagród rzeczowych w postaci voucherów do wykorzystania w sklepie wędkarskim na kwoty 

kolejno 300,00zł, 200,00zł oraz 100,00zł przy organizacji imprezy plenerowej z okazji 70 lecia 

powstania koła PZW w Kępnie. Impreza odbędzie się w czerwcu br. na Stawach Morka w 

Kępnie. Pismo wnioski również o wsparcie zakupu 50 pinsów okolicznościowych, ustawienie 

stoiska promocyjnego powiatu oraz wypożyczenie namiotów plenerowych. Zarząd zaopiniował 

prośbę pozytywnie. Obchody 70 lecia związku zostaną rozszerzone o imprezę organizowaną 

przez Powiat Kępiński z okazji Dnia Dziecka. 

20. Pismo Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Kępno z prośbą o wsparcie przez 

Zarząd Powiatu Kępińskiego zakupu części umundurowania w postaci 17 kompletów spodni 

oraz koszulek t-shirt dla strażników straży rybackiej. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

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

prośbą o przyznanie dotacji celowej w wysokości 20 000,00zł na zakup głowicy 

MICROCONVEX ENDOKAWITARNEJ szerokopasmowej do aparatu USG DC/70/Solve 

Medical wraz z oprogramowaniem. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 291.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 lutego 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)  

2. Uchwała Nr 292.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 lutego 2022r. w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia trzech odcinków dróg do kategorii dróg gminnych 

na terenie gminy Kępno(uchwała podjęta jednogłośnie)  

3. Uchwała Nr 293.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 lutego 2022r. w sprawie: 

udzielenia z budżetu Powiatu Kępińskiego na 2022 rok pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie. (uchwała podjęta jednogłośnie)  

4. Uchwała Nr 294.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 lutego 2022r. w sprawie 

opinii dotyczącej zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy 

Trzcinica. (uchwała podjęta jednogłośnie)  

VI. Wnioski i wolne głosy 

• Wniosek Członka Zarządu Powiatu Kępińskiego Renaty Ciemny o przyspieszenie działań 

związanych z projektem ścieżki rowerowej Mroczeń- Laski i złożenie wniosku o 
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dofinansowanie realizacji przebudowy drogi i budowy ścieżki rowerowej na w/w odcinku. 

Stan nawierzchni drogi jest w bardzo złym stanie zagrażającym bezpieczeństwu 

użytkowników drogi, wymagającym niezwłocznej naprawy, w szczególności na odcinku 

leśnym. Jeżeli nie zostaną podjęte działania prowadzące do gruntownego remontu droga 

w krótkim czasie nie będzie przejezdna. 

• Wniosek Członka Zarządu Powiatu Kępińskiego Alicji Śniegockiej o przeprowadzanie 

rozmów z włodarzami gmin Powiatu Kępińskiego w kwestii partycypowania w kosztach 

realizacji inwestycji drogowych, przed rozpoczęciem procedury wnioskowania o 

dofinansowanie.   

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 


