
Strona 1 z 3 

 PROTOKÓŁ Nr 164.VI.2022 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 21 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. 

• Udział Starostów w spotkaniu sołtysów powiatu kępińskiego. 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia ilości i wartości nagród 
Starosty Kępińskiego przyznawanych w ramach Programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży. (uchwałę dostarczy naczelnik wydziału ES w 
poniedziałek lub wtorek, po ostatecznych rozstrzygnięciach tematu na radach 
pedagogicznych w szkołach) 
 

Uchwałą Nr XXIII/132/2020 z dnia 29 września 2020 roku Rada Powiatu Kępińskiego przyjęła 
Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, pobierających naukę na terenie 
Powiatu Kępińskiego. 
Jedną z przyjętych form realizacji tego Programu są nagrody Starosty Kępińskiego. Szczegółowe 
kryteria, jakie należy spełnić, aby uzyskać nagrodę określa w § 4 uchwały Nr XXIII/133/2020 
Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków 
udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
pobierających naukę na terenie powiatu kępińskiego, form i zakresu tej pomocy w tym 
stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postepowania w tych sprawach. Nagrody 
przyznawane są na wniosek uzgodniony z rada pedagogiczną szkoły za osiągniecia naukowe i 
artystyczne oraz za osiągniecia sportowe.  
Nagrody będą wręczane na uroczystościach podsumowujących rok szkolny w poszczególnych 
szkołach. Nagrody przyznawane są w formie bonu zakupowego. W bieżącym roku w oparciu o 
wnioski złożone przez dyrektorów postanowiono przyznać 62 nagrody następującej wartości: za 
osiągnięcia naukowe i artystyczne - 32 uczniów nagrodami o wartości 300 zł, za osiągnięcia 
sportowe – 30 uczniów nagrodami o wartości 300 zł. Łączna wartość nagród: 18 600,00 zł – 
środki zostały zabezpieczone w budżecie powiatu w rozdz. 80195 w § 4210.  
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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 do realizacji projektu pn. 
„Integracja cudzoziemców w powiecie kępińskim” finansowanego ze środków rezerwy 
Funduszu Pracy przekazanych na realizację Resortowego Programu Aktywizacyjnego na 
lata 2022-2025 
 

2. 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  

 
3. 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 
 

4. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej na 
odcinku byłej drogi krajowej nr 11 od ronda w Baranowie do ronda w obrębie węzła 
Baranów w ciągu drogi ekspresowej S11, o długości 0,840 km, 

 
5. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z 

planu finansowego, w tym inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kępnie za 2021 rok.  

Roczne sprawozdanie finansowe zostało zaopiniowane przez Radę Społeczną Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.   
 

6. 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. 

Uchwała została wcześniej zaopiniowana przez właściwą komisję rady.  
 
Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. Dokumenty zostaną przekazane 
Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem skierowania na posiedzenia właściwych 
komisji a następnie przedłożenia na najbliższej sesji rady powiatu.   

 
IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:. 

 
1. Pisma Wydziału GGN (4) przekazujące do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

odwołania od decyzji Starosty kępińskiego dotyczącej ustalenia odszkodowań za prawo 
własności nieruchomości. Dotyczy postępowania wydania 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 informację do wiadomości. 
 

2. Wniosek Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie o udostepnienie wyników 
controllingu działalności SPZOZ w Kępnie prowadzonego przez firmę FORMEDIS na 
zalecenie Zarządu Powiatu Kępińskiego. Zarząd udostępni komisji wyniki controlingu.  
 

3. Pismo Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski przekazujące korespondencję z 
Prezesem Rady Ministrów w sprawie apelu o wprowadzenie pełnej rekompensaty dla 
samorządów, gwarantującej pokrycie 100% ubytków w budżetach JST. Zarząd zapoznał się z 
korespondencją.  
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4. Pismo Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski przekazujące korespondencję z 

Prezesem Rady Ministrów w sprawie zmiany warunków ustalania oraz sposobu dokonywania 
zwrotu używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 
niebędących własnością pracodawcy z dnia 25 marca 2002 roku. Zarząd zapoznał się z 
korespondencją. 

 
 
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie w roku 2021. Zarząd 

zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany Przewodniczącej Rady 
Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na najbliższej sesji 

 
V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 337.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 czerwca 2022r. w sprawie 
określenia ilości i wartości nagród Starosty Kępińskiego przyznawanych w ramach Programu 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.  

 
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 


