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PROTOKÓŁ Nr 156.VI.2022 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 14 KWIETNIA 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 - nieobecny 

3. Maciej Hojeński – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod Kępnem 

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. 

• Komenda powiatowa Policji w Kępnie wystąpiła do Starostwa Powiatowego z prośbą o 
przekazanie dokumentów dotyczących kontroli przeprowadzonej przez organ prowadzący 
w związku z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę Rejonowa w Kępnie w 
sprawie Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi. Pracownicy merytoryczni przygotowali 
dokumenty do przekazania.   

• Zbyczyna – Drożki- przesuniecie terminu otwarcia ofert z uwagi na dużą ilość pytań do 
postępowania  

• Bralin- wyliczona kwota partycypacji w przebudowie drogi relacji Mnichowice- Nosale w 
wysokości ok 700 000,00 zł.- wydział merytoryczny przygotował pismo do gminy Bralin. 

• Otwarcie ofert na budowę oddziału leczniczo- rehabilitacyjnego w Grębaninie- w 
postepowaniu złożono oferty za ceny: 20 344 791,21zł, 21 470 000,00zł, 21 471 623,30zł. 
Oferty są badane pod względem prawidłowości i kompletności dokumentów.  

• Starostwo Powiatowe Ostrzeszów- spotkanie w sprawie transportu zbiorowego- 
rozliczenie tras, 

• Śniadania Wielkanocne- Baranów, Bralin, 

• Konferencja NFZ Poznań- podsumowanie pandemii COVID-19 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego 
Centrum  Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu 
Kępińskiego związanych z Umową Nr 1/2022 z dnia 06.04.2022 roku o współfinansowanie 
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działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem w 2022 roku ze środków 
Powiatu Kępińskiego 
 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 
nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Kępińskiego na cele budowlane.  

 
3. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyboru 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. 

 
4. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły 

niepublicznej- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2022.  
 
5. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły 

niepublicznej – Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie na rok 2022. 
 
6. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie ul. 
Dąbrowskiego 3, 63 600 Kępno 

 
7. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. Katowicka 8, 63-648 Słupia 
pod Kępnem 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwał. 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego: 

1. 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  

 
2. 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 

 
3. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków położonych na 
obszarze powiatu kępińskiego. 

 
Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. Dokumenty zostaną 
przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przedstawienia na najbliższej 
sesji. 
 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:. 

 
1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie za 2021 rok. Dokument 

został zreferowany przez dyrektora PZD. Zarząd zapoznał się z dokumentem i przekazał 
Przewodniczącej Rady w celu przedstawienia na najbliższej Sesji Rady Powiatu. Dyrektor 
poinformował członków zarządu o kwocie kosztorysu netto w wysokości 644 000,00zł  na 
wykonanie jezdni, chodnika i regulacji rowów w miejscowości Kierzno.  

2. W związku z wcześniejszym przekazaniem na rzecz Powiatu Kępińskiego drogi DK 11 Zarząd 
zdecydował większością głosów o przekazaniu gminie Kępno i Baranów odcinków dróg 
wytypowanych przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg po analizie długości odcinków, 
dochodów z tytułu wbudowania urządzeń i kosztów utrzymania dróg w tym m.in. droga relacji 
Rzetnia – Kępno, al. Marcinkowskiego, ul. Broniewskiego, ul. Przemysłowa.  

3. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
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publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. 
Dokument zostanie przekazany Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem 
skierowania do właściwej komisji i następnie przedłożenia na najbliższej sesji.  

4. Opracowanie „Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna powiatu kępińskiego w 
roku 2021” złożone przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kępnie. Zarząd 
zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany Przewodniczącej Rady 
Powiatu Kępińskiego celem skierowania do właściwej komisji i następnie przedłożenia na 
najbliższej sesji.  

5. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z 
informacją o ilości wykonanych badań RTG i mammografii w miesiącu marcu 2022 r. Liczba 
badań RTG i mammografii ogółem w marcu– 1804, w tym badania komercyjne 234. 
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 Oleśnickiego Stowarzyszenia Miłośników Techniki OLSENSIUM z informacją w sprawie 
przygotowań do Pociągu Repatriantów 2022 z planem przejazdu na 2 maja 2022r. Koszt 
uczestnictwa w wydarzeniu to 3 000,00zł. Prezes stowarzyszenia prosi o informację czy 
Powiat Kępiński wzorem lat poprzednich będzie współorganizatorem imprezy. Zarząd 
zaopiniował prośbę negatywnie w związku ze zmianą terminu realizacji przedsięwzięcia- patrz 
punkt 7. 

7. Pismo Oleśnickiego Stowarzyszenia Miłośników Techniki OLSENSIUM z informacją w sprawie 
przesunięcia terminu przejazdu Pociągu Repatriantów z 2 na 1 maja 2022r.. Z uwagi na już 
wcześniej zaplanowaną na dzień 1 maja imprezę plenerową- bieg o Puchar Starosty 
Kępińskiego nie będzie możliwa współorganizacja przejazdu Pociągu Repatriantów.  

8.  Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z 
rozliczeniem umowy nr ZPPP.032.4.2022 z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie przekazania 
dotacji celowej dla SPZOZ w Kępnie w wysokości 20 000,00zł na zakup głowicy do aparatu 
USG, 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. 

9. Pismo pełnomocnika firmy Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z wnioskiem o zmianę umowy 
nr AB.272.6.2022 z dnia 15 czerwca 2021r. na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki –Trzebień w gminie Łęka Opatowska na podstawie 
art. 455 ust. 1 4 ustawy PZP. Wnioskowana zmiana dotyczy wysokości wynagrodzenia, które 
zmieni się w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen materiałów spowodowanym 
okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć. 
Zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy. Po analizie sprawy z wydziałem 
merytorycznym i prawnym wnioskowana przez Wykonawcę zmiana umowy ma podstawy 
prawne i jest zasadna. Wysokość zmiany wynagrodzenia wyliczona zostanie w oparciu o 
przedstawienie kosztorysów robót, które pozostały do wykonania i szczegółową analizę 
pozycji dotyczących cen materiałów przez wydział merytoryczny i inspektora nadzoru. Wydział 
merytoryczny przygotował odpowiedz na pismo.  Zarząd po dyskusji i analizie sprawy 
zaakceptował treść pisma do Wykonawcy.  

10. Zawiadomienia wydziału GGN ( 67 zawiadomień) o sporządzeniu przez rzeczoznawcę 
majątkowego operatów szacunkowych określających wartość rynkową przejętych przez 
Powiat Kępiński nieruchomości 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.  
 

11. Informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca 
kwietnia 2022r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 52 
osoby. Zarząd przyjął informacje do wiadomości. 
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12. 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 

 
13. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Laskach z prośbą o objęcie patronatem 

oraz dofinansowanie zakupu nagród np. książkowych dla uczestników III Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego Poezji Lokalnych Twórców organizowanego przez Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II w Laskach dnia 5 maja br. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. Nagrody 
zostaną zakupione przez wydział ZPPP i przekazane na konkurs.  

 
V. Na posiedzeniu podjęto: 

 
1. Uchwała Nr 317.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 
oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania 
oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kępińskiego związanych z Umową Nr 1/2022 z dnia 
06.04.2022 roku o współfinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod 
Kępnem w 2022 roku ze środków Powiatu Kępińskiego. 
 

2. Uchwała Nr 318.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie 
wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 
Kępińskiego na cele budowlane. 

 
3. Uchwała Nr 319.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie 

wyboru 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. 

 
4. Uchwała Nr 320.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie 

ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej- Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych w Kępnie na rok 2022 

 
5. Uchwała Nr 321.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie 

ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej – Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w 
Kępnie na rok 2022 

 
6. Uchwała Nr 322.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie 

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra 
Henryka Sucharskiego w Kępnie ul. Dąbrowskiego 3, 63 600 Kępno 

 

7. Uchwała Nr 323.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 kwietnia 2022r. w sprawie 
zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod 
Kępnem ul. Katowicka 8, 63-648 Słupia pod Kępnem 

 
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   /-/ 
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4. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska /-/ 

5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki   /-/ 

Protokołowała: M. Osada 


