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PROTOKÓŁ Nr 161.VI.2022 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 
które odbyło się w dniu 24 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. 

• Podpisanie umowy z Wykonawcą budowy oddziału leczniczo-rehabilitacyjnego w 

Grębaninie. 

• Przetarg nieograniczony- sprzedaż działek miejscowość Opatów- jedna osoba 

zakwalifikowana do przetargu, nieruchomość sprzedana.  

• Poznań –Wicestarosta- spotkanie przedstawicieli Wojewody do rad społecznych SPZOZ- 

omówienie kierunków działania. 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie ul. 

Dąbrowskiego 3, 63-600 Kępno, 

 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń 

woli. 

 

3. 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, 
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4. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia w 2022 roku spółkom 

wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na realizację 

robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. 

 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno. 

 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej dla drogi powiatowej nr 1331 0 o nazwie 1330 0 – 

Chudoba – DW 494 oraz wyłączenia jej z użytkowania. 

 

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: 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 

 

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. Wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie o 

zabezpieczenie w budżecie Powiatu Kępińskiego dodatkowych środków w wysokości 

50 000,00zł na prace malarskie w budynku szkoły zaplanowane na okres wakacyjny. Zarząd 

z uwagi na niepewną sytuację budżetową i brak wolnych środków w budżecie zaopiniował 

prośbę negatywnie.  

 

2. Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem o zwiększenia planu 

wydatków szkoły celem zabezpieczenia środków finansowych na zakup opału w okresie od 

połowy sierpnia do końca br. Wnioskowana kwota zwiększenia 330 000,00zł podyktowana 

jest zwiększającymi się cenami opału. Zarząd, przed dokonaniem przesunięcia w budżecie 

powiatu zwróci się do dyrektora placówki o przedłożenie dokumentów na podstawie, których 

szacowana jest wartość zakupu opału.   

 

3. Pismo dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z informacja o przyjęciu na czas 

określony do dnia 31.12.2022r. nowej mieszkanki Domu. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości.  

 

4. Pisma wydziału GGN kierowane do mieszkańców gminy Perzów z informacją w sprawie 

odniesienia się uwag dotyczących operatów szacunkowych wywłaszczonych działek- decyzja 

ZRID Perzów otrzymane do wiadomości zarządu. Zarząd przyjął informacje do wiadomości.  

 

5. Decyzja, otrzymana do wiadomości zarządu, ustalająca odszkodowanie za prawo własności 

nieruchomości w związku z decyzją ZDIR na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 

5682P oraz nr 6581P relacji Bralin – Mnichowice – Nosale. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 
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6. Pismo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu w sprawie 

nieodpłatnego przekazania gruntów położonych w obrębie Krążkowy. KOWR informuje, że 

podtrzymuje stanowisko nieodpłatnego przekazania gruntów i zwraca się z prośba o 

uzupełnienie dokumentów niezbędnych do zakończenia procedury przekazania terenu. 

Zarząd przekaże sprawę do wydziału merytorycznego celem uzupełnienia dokumentów. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 327.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja 2022r. w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka 

Sucharskiego w Kępnie ul. Dąbrowskiego 3, 63-600 Kępno, 

 

2. Uchwała Nr 328.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja 2022r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli, 

 

3. Uchwała Nr 329.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja 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, 

 

4. Uchwała Nr 330.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja 2022r. w sprawie 

udzielenia w 2022 roku spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego z 

przeznaczeniem na realizację robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie wód i 

urządzeń wodnych. 

 

5. Uchwała Nr 331.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja 2022r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26, 63-600 

Kępno, 

 

6. Uchwała Nr 332.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 24 maja 2022r. w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej dla drogi powiatowej 

nr 1331 0 o nazwie 1330 0 – Chudoba – DW 494 oraz wyłączenia jej z użytkowania. 

 

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 


