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PROTOKÓŁ Nr 148.VI.2022 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 2 MARCA 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. 

• Podpisanie umowy na realizację zadania przebudowy drogi Mnichowice, 

• Spotkanie z uczestnikami procesu budowlanego ul. Osińskiej, 

• Spotkanie z prezesem spółki energetyka Cieplna i jednostkami, 

• Narada roczna Państwowej Straży Pożarnej, 

• Spotkanie zespołu ds. budowy oddziału leczniczo-rehabilitacyjnego w Grębaninie, 

• Wyróżnienie dla Powiatu Kępińskiego w konkursie zdrowy samorząd, 

•  Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych. 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2022 roku przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego: 
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1. Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

1. Sprawozdanie Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja. Rozwój” z 

realizacji zadania publicznego „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 

2021 r. 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 

 

2. Pismo firmy LARIX generalnego wykonawcy realizacji inwestycji przebudowy drogi Osiny z 

informacją o wskazaniu przez spółkę Wodociągi Kępińskie zakresu prac dodatkowych do 

wykonania na sieci wodociągowej. Do przebudowy wskazano 1520mb wodociągu i 50 

przyłączy. Firma LARIX oczekuje na pisemne zlecenie od spółki na wykonanie prac. Pismo 

informuje również, że wykonanie w/w robót potrwa ok. 3 miesiące i wpłynie to na termin 

realizacji umowy dotyczącej realizacji zadania. Zarząd po zapoznaniu się z dokumentami 

zdecydował o wystąpieniu do WUW z prośbą o zaopiniowanie zawarcia aneksu do umowy i 

wydłużenia terminu realizacji zadania.   

 

3. Pismo Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kępnie z 

prośbą o podjęcie decyzji w sprawie trybu zamówienia oraz terminu zawarcia przyszłej umowy 

w sprawie świadczeni transportu zbiorowego na terenie powiatu kępińskiego. Organizator ma 

obowiązek publikacji ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia w trybie ustawy PZP albo ustawy o umowie o koncesji na roboty budowlane lub 

usługi. W odniesieniu do wyboru trybu zamówienia Zarząd zdecydował o udzieleniu 

zamówienia w trybie koncesji. W odniesieniu do terminu zawarcia umowy sprawę 

przeanalizuje Biuro Prawne..  

 

4. Przekazane przez wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kępnie sprawozdanie 

z wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 

szkołach prowadzonych przez Powiat Kępiński w 2021r. wraz ze sprawozdaniami dyrektorów 

szkół i placówek. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował sprawozdanie.   

 

5. Pismo Radnego Rady Powiatu Kępińskiego Mariana Góreckiego w sprawie prośby o podjęcie 

rozmów z gminą Baranów i stworzenie porozumienia w celu realizacji ścieżki pieszo-

rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Jankowy- Słupia, budowy chodnika w miejscowości Łęka 

Mroczeńska. Radny wnosi o uwzględnienie w ramach dużych inwestycji w pierwszej kolejności 

przebudowy drogi Grębanin. Zarząd udzieli radnemu odpowiedzi na wniosek. 

 

6. Pismo z WUW Poznań Wydział Infrastruktury i Rolnictwa z informacją, że zadanie pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 5683P w miejscowości Zbyczyna- Drożki” zostało ujęte na 

liście zadań powiatowych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu 

Rozwoju Dróg. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

7. Pismo Akademii Handballu z prośbą o rozważenie możliwości sfinansowania drobnych 

upominków w liczbie 180 sztuk (torby z logo powiatu, długopisy, mapki, magnesy, smycze) na I 

Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców rocznika 2011- 2012, który odbędzie się w dniu 

19 marca 2022r. Rodzice dzieci uczestniczących w turnieju zorganizowali już medale. W 

turnieju weźmie udział łącznie 180 osób- 10 drużyn. Pismo zaprasza przedstawicieli powiatu 

do wręczenia nagród dzieciom, które będą brać udział w imprezie. Zarząd, z uwagi na bardzo 

dużą liczbę wnioskowanych upominków, zaopiniował pozytywnie ufundowanie 10 zestawów 

gadżetów – dla kapitana każdej drużyny. 
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8. Sprawozdanie Komendy Powiatowej Policji w Kępnie z działalności wraz z informacją o stanie 

porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kępińskiego za 2021r. Zarząd 

zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany do Przewodniczącej Rady 

Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji rady powiatu. 

 

9. Pismo Rady Sołeckiej i mieszkańców Przybyszowa z podziękowaniem za dotychczasowe 

prace remontowe dotyczące części w/w drogi i prośbą o kontynuowanie remontu na pozostałej 

części odcinka poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej wraz z utwardzeniem poboczy 

tłuczniem granitowym. Pismo wnosi również o usunięcie drzew przy posesji nr 7 oraz 

utwardzenie drogi gruntowej w kierunku Osin. Zarząd, po konsultacji z PZD poinformuje 

sołtysa o możliwościach i terminach wykonania wnioskowanych prac. 

 

10. Pismo Spółki z o. o. Energetyka Cieplna otrzymane w odpowiedzi na korespondencję 

powiatu  

w sprawie propozycji podłączenia do ciepłociągu obiektów powiatowych. Po przeanalizowaniu 

oferty zarząd wyraził wolę wykonania przyłączy do miejskiego systemu ciepłowniczego w 9 

obiektach w tym SPZOZ, jako ich zabezpieczenie w alternatywne źródło ogrzewania. Niestety 

nie było możliwe 100% zagwarantowanie odbioru ciepła i jednoznaczna deklaracja 

przyłączenia wszystkich obiektów do ciepłociągu, w związku z wejściem w życie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z 

sytuacją na rynku gazu, która w przypadku 7 obiektów gwarantuje cenę gazu nadal bardziej 

korzystną od ceny ciepła. Powiat zadeklarował chęć partycypacji w kosztach budowy 

przyłączy do wszystkich obiektów. Spółka w odpowiedzi poinformowała, że w przypadku braku 

jednoznacznej deklaracji dot. odbioru ciepła i podpisania umowy na dostawy, wykonanie sieci 

nie jest ekonomicznie i technicznie uzasadnione i odstępuje od jej wykonania. Umowy na 

dostawę odbioru ciepła zostały przesłane do dwóch obiektów, które nie są objęte osłoną 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w 

związku z sytuacją na rynku gazu. Zarząd zapoznał się z korespondencją i przyjął stanowisko 

spółki do wiadomości.  

 

11. Wniosek Radnego Rady Powiatu Kępińskiego Dariusza Gąszczaka w sprawie prośby o 

zakup pucharów i medali na Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego w tenisie stołowym. Zawody 

odbędą się w dniu 6 marca 2022r. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 

12.  Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej kierowane do 

Wojewody Wielkopolskiego, otrzymane do wiadomości tut. urzędu z informacją o wznowieniu 

przyjęć do Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości.  

 

13. Otrzymane do wiadomości zarządu zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie 

wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

„Budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5692P w miejscowości Kuźnica Trzcińska na 

dz. ewid. Nr 118/7, części działki nr 169/2 i nr 182 obręb 0001 Kuźnica Trzcińska i cz. Działek 

nr 117 i nr 118/2 obręb 0004 Pomiany”. Wnioski i uwagi do zawiadomienia można składać w 

siedzibie UG Trzcinica. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

14. Pismo Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, w związku z otrzymaniem przez Powiat 

Kępiński na rok 2022 kwoty w wysokości 81 869,00zł ze środków rezerwy oświatowej na 

wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej, z propozycją zwiększenia planów finansowych 

poszczególnych placówek. Zarząd zaopiniował pozytywnie propozycje podziału środków i 

zwiększenia planów finansowych jednostek.   
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15. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z prośba o wyrażenie zgody na 

bezpłatne przekazanie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie 5 m2 kostki brukowej z 

rozbiórki. Kostka zostanie wykorzystana na przygotowanie miejsca do przechowywania 

wózków inwalidzkich. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. Dyrektor Powiatowego Zarządu 

Dróg sfinalizuje sprawę w uzgodnieniu z dyrektorem DPS.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 297.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 marca 2022r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu 

Kępińskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

2. 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 


