
Strona 1 z 4 

PROTOKÓŁ Nr 151.VI.2022 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 15 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. 

• Cmentarz komunalny – spotkanie z radnymi Miasta i Gminy Kępno, 

• Dary dla Ukrainy z Anglii - PCPR 

• Środki na współfinansowanie przystanku autobusowego- ul. Broniewskiego, 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie opracowania i zatwierdzenia Planu 

wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości Powiatu Kępińskiego 

 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie: określenia formy przekazywania 

sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz 

sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Kępińskiego. 

 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Sylwii 

Grabowskiej – zastępującej Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem, 

do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z 

Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Placówki w 

programie Erasmus + 

 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Sylwii 

Grabowskiej zastępującej Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem do 
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samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z 

Państwowym Funduszem rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących udziału 

placówki w programie Rehabilitacja 25+ 

 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kępnie do realizacji projektu w ramach konkursu ofert pn. „Razem 

możemy więcej- Pierwsza edycja Programu Aktywizacyjnego dla cudzoziemców na lata 

2022-2023” 

 

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 określenia rodzaju zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadające według algorytmu w 2022 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynikających z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

2. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

 

Zarząd zapoznał się z i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Dokument zostanie 

przekazany Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem skierowania do stosownych 

komisji rady oraz przedstawienia na najbliższej sesji. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

1. Zawiadomienie wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami o 

wydłużeniu terminu załatwienia sprawy w związku z koniecznością wyłonienia rzeczoznawcy 

majątkowego, który sporządzi operat określający wartość nieruchomości oraz należytego 

rozpoznania sprawy. Postępowanie dotyczy ustalenia odszkodowania należnego do 

wypłacenia przez Powiat Kępiński za nabycie nieruchomości położonej w obrębie 

geodezyjnym Perzów w związku z wydaniem decyzji ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z DW nr 482 do końca miejscowości 

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

Turkowy. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

. 

2. Zawiadomienie wydziału GGN o wszczęciu z urzędu postępowania w przedmiocie ustalenia 

wysokości odszkodowania należnego do wypłacenia przez Powiat Kępiński za nabycie 

nieruchomości w obrębie geodezyjnym Perzów. Postępowanie dotyczy wydania decyzji ZRID 

dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od skrzyżowania z DW nr 

482 do końca miejscowości Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na drodze 

powiatowej nr 5881P w kierunku Turkowy. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

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

marca 2022r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 52 

osoby. Zarząd przyjął informacje do wiadomości. 

 

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

marca 2022r. Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie. Liczba uczniów – 166 osób w 

systemie stacjonarnym, 10 osób w systemie dziennym. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 
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5. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z 

informacją o ilości wykonanych badań RTG i mammografii w miesiącu lutym 2022 r. Liczba 

badań RTG i mammografii ogółem w lutym– 1441, w tym badania komercyjne 226. 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 

 

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

określony nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości  

 

7. Pismo Przewodniczącego rady Miejskiej w Dobrzycy z apelem w sprawie udzielenia wsparcia 

finansowego dla poszkodowanych mieszkańców gminy Dobrzyca. Przez gminę Dobrzyca 17 

lutego 2022r. przeszła trąba powietrzna, która spowodowała ogromne straty i zniszczenia. 

Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Gminie Dobrzyca zostanie udzielona pomoc 

finansowa w wysokości 10 000,00zł. Wydział merytoryczny przygotuje stosowny projekt 

uchwały rady.  

 

8. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie kierowane 

do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, otrzymane do wiadomości zarządu z informacją o 

wstrzymaniu przyjęć na Oddział Nefrologiczny z uwagi na dodatnie wyniki zakażenia wirusem 

SARS-Cov-2. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

9. Sprawozdanie merytoryczne roczne z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków 

finansowych WTZ-tów za rok 2021. Sprawozdanie zostało skontrolowane przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie i ocenione pozytywnie. Zarząd zapoznał się z dokumentami i 

zaakceptował sprawozdanie. 

10.  Interpelację Radnej Rady Powiatu Kępińskiego Iwony Gogół w sprawie budowy ścieżki 

pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 5686P na odcinku Krzyżowniki – Rychtal. 

Radna zwraca się z prośba o zabezpieczenie w budżecie powiatu środków na opracowanie 

dokumentacji projektowej i budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 

5686P na odcinku Krzyżowniki- Rychtal wraz z miejscowością Krzyżowniki. Zarząd przekaże 

sprawę do Powiatowego Zarządu Dróg celem analizy.  

 

11.   Zapytanie Radnego Rady Powiatu Kępińskiego Tomasza Gatnera w sprawie prośby o 

przygotowanie materiałów dotyczących posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku 

Publicznego z dnia 10 marca 2022r. Zarząd przekaże sprawę do Powiatowego Zarządu Dróg 

celem przygotowania odpowiedzi na zapytanie.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 

1. Uchwała Nr 302.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2022r. w sprawie 

opracowania i zatwierdzenia Planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości 

Powiatu Kępińskiego. (uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

2. Uchwała Nr 303.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2022r. w sprawie: 

określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji 

finansowych oraz sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu 

Kępińskiego. (uchwała podjęta jednogłośnie) 
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3. Uchwała Nr 304.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2022r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Pani Sylwii Grabowskiej – zastępującej Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Słupi pod Kępnem, do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego 

we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących 

udziału Placówki w programie Erasmus +.(uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

6. Uchwała Nr 305.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2022r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Pani Sylwii Grabowskiej zastępującej Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Słupi pod Kępnem do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego 

we wszelkich relacjach z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

dotyczących udziału placówki w programie Rehabilitacja 25+.(uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

4. Uchwała Nr 306.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2022r.w sprawie 

wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz 

Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do realizacji projektu w 

ramach konkursu ofert pn. „Razem możemy więcej- Pierwsza edycja Programu 

Aktywizacyjnego dla cudzoziemców na lata 2022-2023”. (uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

 

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 


