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PROTOKÓŁ Nr 163.VI.2022 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 15 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  

3. Grzegorz Hadzik – Wójt Gminy Trzcinica 

4. Maciej Hojeński – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  

 

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. 

• Konwent Powiatów- tematyka poruszana na spotkaniu to m.in. kolejny nabór wniosków w 

ramach Funduszu Rozwoju Dróg- ogłoszenie naboru, zmiana w zapisach programu, 

zmiana finansowania Domów Pomocy Społecznej oraz temat reformy szpitali, 

wynagrodzeń i wykonania kontraktów w miesiącach od stycznia do maja br. 

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

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

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

 

W wyniku postępowania komisja konkursowa nie wyłoniła kandydata na stanowisko w/w 

placówki. Po analizie dokumentów pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu 

konkursowym komisja stwierdziła brak jednego z wymaganych dokumentów. Komisja w 

głosowaniu jawnym podjęła uchwałę o niedopuszczeniu kandydata do postępowania 

konkursowego.  Zarząd po zapoznaniu się z dokumentacją z przeprowadzonego postepowania 

konkursowego nie stwierdził przesłanek do jego unieważnienia i postanowił konkurs zatwierdzić.  

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 
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III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Rady Powiatu 

Kępińskiego: 

1. Uchwała rady Powiatu Kępińskiego w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 

wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

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. Zarząd omówił z Wójtem Gminy Trzcinica i dyrektorem PZD sprawy dotyczące technologii i 

terminu wykonania nakładki bitumicznej na ciągu drogi powiatowej Mroczęń – Laski w 

związku z otrzymaniem przez Powiat Kępiński dofinansowania z programu Polski Ład. 

Ponadto omówiono sprawę dotyczącą modernizacji nawierzchni drogi i kanalizacji 

deszczowej w miejscowości Wodziczna.  

 

2. Zarząd rozpatrzył wnioski o przyznanie świadczeń zdrowotnych nauczycielom, nauczycielom 

emerytom, rencistom oraz osobom pobierającym świadczenia kompensacyjne ze szkół i 

placówek prowadzonych przez Powiat Kępiński. W pierwszym terminie- do 30 maja do 

Zarządu wpłynęły 3 wnioski. W oparciu o uchwałę Nr XXXII/181/2021 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń 

przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom korzystającym z opieki 

zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego z 2021 

r. poz. 4321) Zarząd po analizie złożonych dokumentów dotyczących wysokości 

poniesionych kosztów leczenia oraz oświadczeń o wysokości dochodów postanowił przyznać 

jednorazowe świadczenia pieniężne wszystkim wnioskującym osobom. Świadczenia zostaną 

przekazane na wskazane we wnioskach numery kont bankowych. 

 

3. Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie. Zarząd zapoznał się ze 

sprawozdaniami. Dokumenty zostaną przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu 

Kępińskiego celem skierowania do właściwych komisji rady a następnie przedłożenie na 

sesji rady powiatu. 

 

4. Sprawozdania z realizacji: 

• Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie kępińskim na lata 2019-

2021  

• Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Osób doznających 

Przemocy w Rodzinie w powiecie kępińskim na lata 2016-2021 

• Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych powiatu kępińskiego 

na lata 2015-2021 za 2021 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej 

 

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniami. Dokumenty zostaną przekazane Przewodniczącej Rady 

Powiatu Kępińskiego celem skierowania do właściwych komisji rady a następnie przedłożenia na 

sesji rady powiatu. 

 

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 
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deszczowej na drodze powiatowej nr 5881P w kierunku m. Turkowy. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. 

 

6. Informację z Banku Gospodarstwa Krajowego o wygenerowaniu wstępnych promes na 

dofinansowanie realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Promesy 

dotyczą wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa Oddziału 

Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie” i „Remont i 

modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie gmin Powiatu Kępińskiego”. Zarząd 

przyjął informację do wiadomości.  

 

7. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg przedstawił wycenę remontu obiektu inżynieryjnego nad 

linią kolejową nr 272 odcinek Kluczbork- Kępno w miejscowości Siemianice. Wiadukt wymaga 

remontu z uwagi na bardzo dużą gradację betonu na stropie płyty nośnej.  Koszt wykonania 

prac 298 890,00zł brutto. Zarząd zdecydował o wykonaniu dokumentacji projektowej w/w 

obiektu i wystąpieniu z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania ze środków 

zewnętrznych. Sprawę poprowadzi Powiatowy Zarząd Dróg.  

 

 

 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 336.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 czerwca 2022r. w 

sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno 

 

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 


