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PROTOKÓŁ Nr 160.VI.2022 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 
które odbyło się w dniu 13 MAJA 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. 

• Grębanin – podpisanie umowy z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim na 

dofinansowanie realizacji przebudowy oddziału leczniczo- rehabilitacyjnego w Grębaninie. 

Beneficjent SPZOZ,  

• Powiatowa Biblioteka Publiczna– Święto Bibliotekarzy - Wicestarosta, 

• Transport zbiorowy- decyzja o koncesji, ogłoszeniu i terminie zawarcia umowy na 16 

miesięcy. 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 

nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Kępińskiego stanowiącymi drogi 

powiatowe na cele budowlane 

 

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok 

2. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi 

Powiatu Kępińskiego 
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3. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

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. Raport o stanie powiatu za 2021 – wersja ostateczna. Zarząd po naniesieniu poprawek 

zaakceptował dokument. Raport zostanie przekazany Przewodniczącej Rady Powiatu oraz 

upubliczniony na stronie internetowej i BIP starostwa celem umożliwienia mieszkańcom 

powiatu zapoznania się z dokumentem. Debata nad dokumentem odbędzie się 24 maja 2022r. 

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

p./Kępnem za I kwartał 2022r. otrzymane do wiadomości zarządu. Sprawozdanie zostało 

skontrolowane i zatwierdzone przez PCPR. Zarząd zapoznał się z przekazanymi 

dokumentami i zaakceptował sprawozdanie.  

 

3. Wniosek o objęcie honorowym patronatem powiatowego konkursu plastycznego na plakat 

promujący Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” organizowanego przez bibliotekę Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie, bibliotekę Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 

2, bibliotekę Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie oraz 

PBP Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Termin konkursu maj – czerwiec 2022. 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród – wrzesień 2022r. Zarząd zaopiniował wniosek 

pozytywnie. 

 

4. Interpelacja Radnego rady powiatu Kępińskiego Michała Soleckiego w sprawie ustawienia 

koszt naśmieci na ul. Dworcowej, ławek na ul. Broniewskiego, przesunięcia przejścia dla 

pieszych na ul. Poznańskiej przy skrzyżowaniu z Towarową. Starosta po konsultacji sprawy z 

PZD udzielił radnemu odpowiedzi na interpelację.   

 

5. Pismo Wójta Gminy Baranów z projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów celem zaopiniowania. Dokument został 

przeanalizowany przez wydziały merytoryczne bez uwag. Zarząd po analizie dokumentu 

przez wydziały merytoryczne nie wnosi uwag do jego treści.  

 

6. Zawiadomienia wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (2) o 

wydłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia odszkodowań należnych do 

wypłacenia przez Zarząd Powiatu Kępińskiego za nabycie nieruchomości, które stały się 

własnością powiatu w związku z wydaniem decyzji ZRID na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 5682P oraz 5681 relacji Bralin- Mnichowice- Nosale (do granicy z gminą 

Baranów)”. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

7. Zawiadomienia wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami  

o zakończeniu postępowań dowodowych w sprawach ustalenia odszkodowań należnych do 

wypłacenia przez Zarząd Powiatu Kępińskiego za nieruchomości, które stały się własnością 

powiatu w związku z wydaniem decyzji ZRID na zadanie pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 

5716P na 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. Zarząd przyjął informacje do wiadomości.  

 

8. Pisma wydziału GGN przekazane do wiadomości zarządu w sprawie odpowiedzi na 

odwołania złożone przez mieszkańców Perzowa w związku z wysokością odszkodowania 

ustalonego za grunty przejęte przez Powiat Kępiński w związku z wydaną decyzją ZRID na 
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realizację inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 5716P na 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. Na obecnym etapie 

postepowania odszkodowawczego nie przysługują środki odwoławcze. Zarząd przyjął 

informacje do wiadomości.  

 

9. Pismo wydziału GGN kierowane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, otrzymane do 

wiadomości zarządu, w sprawie przekazania odwołania mieszkańca Bralina od decyzji 

odszkodowawczej za działkę przejęta przez Powiat Kępiński w trybie decyzji ZRID wydanej 

na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin- 

Mnichowice- Nosale (do granicy z gminą Baranów)”.Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

10. Pismo Wydziału Edukacji i Sportu przekazujące do akceptacji wniosek o udzielenie dotacji z 

budżetu Powiatu Kępińskiego na 27 słuchaczy Policealnej Szkoły Medycznej EPSILON w 

Kępnie, którzy ukończyli szkołę i zdali egzamin zawodowy uzyskując dyplom zawodowy w 

2022r. Łączna kwota dotacji na 27 uczniów wynosi 67 009,95zł. Do MEiN zostanie złożony 

wniosek o zwiększenie subwencji oświatowej w ramach rezerwy z tytułu wzrostu zadań 

szkolnych. Zarząd zaakceptował wniosek. 

 

11. Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2021 przedłożoną przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie zgodnie z art. 16 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany Przewodniczącej 

Rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na sesji rady powiatu w miesiącu czerwcu. 

 

12. Pismo Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem z prośbą o pomoc w 

organizacji festynu integracyjnego „Piknik na trawie – 20 lecie WTZ”, który odbędzie się 11 

czerwca 2022r. na boisku przy Ośrodku Caritas Diecezji Kaliskiej w Słupi pod Kępnem. Pismo 

wnosi o pokrycie kosztów nagłośnienia w wysokości 2 460,00zł oraz wynajmu toalet w 

wysokości 811,80zł. Zarząd z uwagi na brak wolnych środków w budżecie zaopiniował 

wniosek negatywnie. Organizacje pozarządowe mogą występować o wsparcie realizacji 

zadań w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych corocznie na stronie BIP Powiatu 

Kępińskiego  

 

13. Pismo Wójta Gminy Bralin otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie partycypacji 

w kosztach przebudowy drogi w Mnichowicach. Wójt deklaruje partycypację w kosztach po 

przekazaniu kosztorysu ofertowego wykonawcy robót celem określenia wysokości udziału 

gminy Bralin w kosztach inwestycji. Zarząd przekaże Wójtowi Gminy Bralin kosztorys 

ofertowy na podstawie, którego został określony wkład gminy Bralin w realizację inwestycji na 

poziomie ok. 700 000,00zł.  

 

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

maja 2022r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 50 

osoby. Zarząd przyjął informacje do wiadomości. 

 

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

maja 2022r. Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie. Liczba uczniów – 165 osób w 

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

wiadomości 

 

16. Pismo Dyrektora powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie z prośba o wyrażenie zgody na 

dokonanie od 1 maja 2022r. podwyżek wynagrodzenia zasadniczego każdemu pracownikowi 

PBP o 8%. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.  
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17. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z 

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

badań RTG i mammografii ogółem w kwietniu– 1547, w tym badania komercyjne 195. 

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. 

 

18. Pismo Wójta Gminy Łęka Opatowska w związku z licznymi interwencjami mieszkańców oraz 

radnego miejscowości Biadaszki w sprawie poprawy bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu dróg 

powiatowych w miejscowości Biadaszki z prośbą o podjęcie działań polegających na wykupie 

części nieruchomości zabudowanej na poszerzenie pasa drogowego. Sprawa dotyczy 

aktualnie prowadzonej inwestycji przebudowy drogi relacji Trzebień – Biadaszki. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 326.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 maja 2022r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 

Kępińskiego stanowiącymi drogi powiatowe na cele budowlane 

 

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 


