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PROTOKÓŁ Nr 162.VI.2022 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 10 CZERWCA 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. 

• Posiedzenie komisji rady - Łęka Opatowska- sprawy dotyczące dodatkowej pomocy 
finansowej na inwestycję przebudowy drogi Biadaszki – Trzebień,  

• Transport zbiorowy gminy- podpisanie umów dotyczących współfinansowania przejazdów, 

• XXVIII Zgromadzenie ogólne Związku Powiatów Polskich  

• Obchody Dnia Samorządowca, Dnia Matki, 100-lecia LO Nr I im. mjra H. Sucharskiego, 
Dnia Dziecka 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wniosku z dnia 06.05.2022r. Wójta 
Gminy Łęka Opatowska reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 
16.08.2021 przez Pana Łukasza Dubiel zam. ul. Sowia 30, 67-120 Kożuchów o wydanie 
opinii dotyczącej "Budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK11 na odc. Piaski – 
Łęka Opatowska od km 456+600 do km 457+950” na działkach nr ewid. 457, 458/2, 
483, 485, 486/4, 487, 534, 535/3, 535/5, 547/1, 547/3, 606, 607/1, 542 - obręb Łęka 
Opatowska gminy Łęka Opatowska; działkach nr ewid.: 187/1, 187/2, 189, 190, 191, 
195/1, 140 - obręb Piaski gminy Łęka Opatowska; działkach nr ewid.: 5038/1, 5038/3, 
370/3 - obręb Trzebień gminy Łęka Opatowska na terenie powiatu Kępińskiego, 
województwa wielkopolskiego zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.2022 poz 176 ),  
 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie Regulaminu udzielania przez jednostki 
organizacyjne Powiatu Kępińskiego zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości 130 000,00złotych netto. 
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3. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie i Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kępnie do współrealizacji projektu pn.: „Integracja cudzoziemców w Powiecie Kępińskim” 
finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy przekazanych na realizację 
Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla cudzoziemców w ramach konkursu ofert 
„Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla 
Cudzoziemców na lata 2022-2023” 

 
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

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

1. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/82/2019 Rady Powiatu 
Kępińskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński 
 
Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Dokument zostanie 
przekazany Komisji Edukacji i Promocji Powiatu Kępińskiego oraz związkom zawodowym 
zrzeszającym nauczycieli celem zaopiniowania. Następnie projekt uchwały zostanie 
przekazany Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przedstawienia na sesji. 
 

2. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/259/2022 z dnia 
25.04.2022r, w sprawie ustalenia cen oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w 
publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu 
Kępińskiego. 
 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Dokument zostanie przekazany 
Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przekazania stosownej komisji a następnie 
przedłożenia na najbliższej sesji rady powiatu.   

 
IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:. 

1. Pismo ks. Marcina Nowickiego z Słupi pod Bralinem z prośbą o dofinansowanie występu Big 
Bandu Powiatu Ostrowskiego pn.: „Zacznij od Bacha- tribute to Zbigniew Wodecki”. Koncert 
odbędzie się 26 czerwca 2022r. w Słupi pod Bralinem. Naczelnik wydziału ZPPP opiniuje 
prośbę negatywnie z uwagi na ograniczone środki w budżecie promocji. Zarząd przychylił się 
do opinii naczelnika wydziału.  

 
2. Pismo Wójta Gminy Baranów przekazujące do uzgodnienia projekt zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Baranów celem uzgodnienia. 
Uzgodnienie należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia otrzymania pisma. Projekt został 
przeanalizowany przez wydziały merytoryczne – nie wniesiono uwag. Zarząd nie wnosi uwag 
do dokumentów. 

 
3. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie Nadzór Wodny w Wieruszowie na terenie nadzoru wodnego w Wieruszowie na 
obszarze Powiatu Kępińskiego za rok 2021. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. 
Dokument zgodnie z dyspozycją art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
zostanie przekazany Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na 
najbliższej sesji.  

 
4. Zawiadomienia wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 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 5716P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 do końca 
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miejscowości Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 
5881P w kierunku m. Turkowy”. Zarząd przyjął informacje do wiadomości.  

 
5. Decyzje ustalające odszkodowanie za prawo własności nieruchomości w związku z decyzją 

ZDIR na inwestycję 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 
informację do wiadomości. 
 

6. Zarząd po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu wniosku mieszkańca Łęki Opatowskiej 
o odsprzedaż działki położonej w Łęce Opatowskiej stanowiącej własność Powiatu 
Kępińskiego, po sporządzeniu operatu szacunkowego na kwotę 11 533,00zł, (koszt 
sporządzenia operatu 1230,00zł, koszt ogłoszenia w gazecie o wykazie działek 150,00zł) 
podjął decyzję o sprzedaży działki za kwotę 14 000,00zł brutto.  

 
7. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem otrzymane w odpowiedzi 

na pismo zarządu w sprawie uzupełnienia dokumentów dotyczących zwiększenia w 
wysokości 330 000,00zł środków w budżecie na zakup opału. Zarząd zapoznał się z pismem i 
przyjął informacje do wiadomości. 

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

informacją o ilości wykonanych badań RTG i mammografii w miesiącu maju 2022 r. Liczba 
badań RTG i mammografii ogółem w maju– 862, w tym badania komercyjne 254. 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. 

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

czerwca 2022r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 50 
osób. Zarząd przyjął informacje do wiadomości. 

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

czerwca 2022r. Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie. Liczba uczniów – 165 osób 
w systemie stacjonarnym, 10 osób w systemie dziennym. Zarząd przyjął informację do 
wiadomości 

 
V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 333.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 czerwca 2022r. w 
sprawie wniosku z dnia 06.05.2022r. Wójta Gminy Łęka Opatowska reprezentowanego na 
podstawie pełnomocnictwa z dnia 16.08.2021 przez Pana Łukasza Dubiel zam. ul. Sowia 
30, 67-120 Kożuchów o wydanie opinii dotyczącej "Budowy ścieżki pieszo-rowerowej 
wzdłuż DK11 na odc. Piaski – Łęka Opatowska od km 456+600 do km 457+950” na 
działkach nr ewid. 457, 458/2, 483, 485, 486/4, 487, 534, 535/3, 535/5, 547/1, 547/3, 606, 
607/1, 542 - obręb Łęka Opatowska gminy Łęka Opatowska; działkach nr ewid.: 187/1, 
187/2, 189, 190, 191, 195/1, 140 - obręb Piaski gminy Łęka Opatowska; działkach nr 
ewid.: 5038/1, 5038/3, 370/3 - obręb Trzebień gminy Łęka Opatowska na terenie powiatu 
Kępińskiego, województwa wielkopolskiego zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U.2022 poz 176 ), 
 

2. Uchwała Nr 334.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 czerwca 2022r. w 
sprawie Regulaminu udzielania przez jednostki organizacyjne Powiatu Kępińskiego 
zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
130 000,00złotych netto. 
 

3. Uchwała Nr 335.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 czerwca 2022r.w 
sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie i 
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Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie do współrealizacji projektu pn.: 
„Integracja cudzoziemców w Powiecie Kępińskim” finansowanego ze środków rezerwy 
Funduszu Pracy przekazanych na realizację Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla 
cudzoziemców w ramach konkursu ofert „Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja 
Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” 

 
 
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 


