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 PROTOKÓŁ Nr 169.VI.2022 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 9 SIERPNIA 2022 roku o godz. 9:00 

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 - nieobecna 

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. 

• Decyzja w sprawie Funduszu Rozwoju Dróg - wstępne określenie odcinków dróg, na które 

zostaną złożone wnioski o dofinansowanie. 

• Dyskusja w/s Zbyczyna –Drożki- zarząd zdecydował o realizacji inwestycji i przedłużeniu 

terminu związania z ofertą do czasu uzupełnienia brakującej kwoty w budżecie powiatu.  

• Dofinansowanie na realizację programu Rehabilitacja 25+ - realizacja ZSS w Słupi- 

292 500,00zł 

• Dofinansowanie z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 

na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” – 14 000,00zł 

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

1. 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. 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia 

dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miejscowości Trzcinica w gminie Trzcinica. 

 

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

Kępińskiego: 

1. Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:. 

1. Protokoły z kontroli przeprowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kępnie w gminach Baranów, Bralin, Łęka Opatowska, Rychtal i Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Słupi pod Kępnem z realizacji „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III” w obszarze D. Kontrola wykazała prawidłową realizację zadnia w gminach 

Baranów, Łęka Opatowska, Rychtal oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Słupi pod 

Kępnem. Nieprawidłowości stwierdzono w realizacji zadania przez gminę Bralin. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało zalecenia pokontrolne. Zarząd zapoznał się 

z dokumentami i zatwierdził zalecenia pokontrolne dla gminy Bralin.  

2. Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony  

1 nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

3. Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przedłużeniu pobytu w Domu 

na czas określony do dnia 31.12.2023r. 1 mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

4. Pismo Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem 

kierowane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie otrzymane do wiadomości zarządu 

w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych wskazanych przez PCPR podczas kontroli 

działalności WTZ-ów. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

5. Pismo Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu Warsztat 

Terapii Zajęciowej w Doruchowie z prośbą o zatwierdzenie kandydatki na uczestnika WTZ. 

Obecnie powiat kępiński w porozumieniu z powiatem ostrzeszowskim dofinansowuje 

koszty pobytu 5 uczestników WTZ-ów w Doruchowie. Po wyrażeniu zgody fundacja 

zwraca się z prośbą o zabezpieczenie w 2023 r. środków w wysokości 10% 

dofinansowania na 6 osób. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Pismo zostało 

przekazane do wydziału FN celem zaplanowania środków w odpowiedniej wysokości na 

rok 2023.  

 

6. Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z opinią dotyczącą sprawozdania 

częściowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022r. z realizacji zadania publicznego 

przez Caritas Diecezji Kaliskiej w zakresie prowadzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej. PCPR nie wnosi znaczących zastrzeżeń do realizacji zadania publicznego i 

na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdza, że Caritas Diecezji Kaliskiej 

wywiązał się ze swoich obowiązków. Zarząd zaakceptował sprawozdanie.  

 

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

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

skontrolowane i zatwierdzone przez PCPR. Zarząd zapoznał się z przekazanymi 

dokumentami i zaakceptował sprawozdanie. 

 

8. Informację Wydziału Edukacji i Sportu o przeprowadzonych egzaminach dla nauczycieli 

ubiegających się o awans zawodowy. Do egzaminów przystąpiło 5 nauczycieli. Wszyscy 

spełnili niezbędne wymagania i zdali egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. 

Dokumentacja z postępowań znajduje się w wydziale ES. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

 

9. Decyzja ustalająca odszkodowanie za prawo własności nieruchomości w związku z 

decyzją ZDIR na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od 
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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. 

 

10. Pismo Wójta Gminy Trzcinica z prośba o podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia 

przystanku komunikacyjnego na terenie Powiatu Kępińskiego przy drodze powiatowej w 

miejscowości Aniołka Parcele nr 7 oraz o ujęcie go w transporcie publicznym. Sprawa 

została przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg celem przygotowania stosownej 

uchwały Rady Powiatu Kępińskiego.  

 

11. Interpelacja Radnego Rady Powiatu Kępińskiego Michała Soleckiego w sprawie 

umożliwienia korzystania przez mieszkańców ze skweru położonego przy zbiegu ulic 

Kościuszki, Staszica, Kościelnej poprzez likwidację ogrodzenia i postawienia w tym 

miejscu ławek parkowych. Zarząd przekazał interpelację do Powiatowego Zarządu Dróg 

celem przygotowania odpowiedzi.   

 

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

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

badań RTG i mammografii ogółem w lipcu–502, w tym badania komercyjne 42 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. 

 

13. Pismo fundacji DKMS z prośbą o udostępnienie miejsca i wyrażenie zgody na 

przeprowadzenie akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku wraz ze zbiórką pieniężną 

na „Pożegnaniu Lata” w Baranowie. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie, ze strony 

Powiatu Kępińskiego koordynatorem akcji będzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie.  

 

14. W związku z nierozstrzygnięciem konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w 

Słupi pod Kępnem zarząd wystąpi do Rady Pedagogicznej ZSS w Słupi z prośbą o 

wyrażenie opinii w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora ZSS na okres od 

1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. pani Magdalenie Misiak – Hojce.  

 

15. Pismo Dyrektora SP ZOZ w Kępnie z prośbą o wyrażenie zgody na częściowe 

sfinalizowanie zakupu sprzętu medycznego i wyposażenie dla szpitala ze środków kredytu 

inwestycyjnego przyznanego w 2021 roku. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. 

 

16. Pismo Naczelnika wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie 

dofinansowania introdukcji zwierzyny drobnej – kuropatw za kwotę 5100,00zł ze środków 

pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Kwota zabezpieczona została w 

rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu. Ilość przekazywanych 

kuropatw będzie proporcjonalna do powierzchni dzierżawionych obwodów łowieckich- Koło 

Diana-32 szt., Koło Jeleń w Rychtalu – 30 szt., Koło Knieja w Kępnie – 21 szt., Koło 

Jaźwiec w Katowicach – 9 szt. W sumie 92 sztuki bażantów. Zarząd wzorem lat 

poprzednich wyraził zgodę na zakup zwierzyny drobnej. 

 

17. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem informujące o 

przygotowaniach krytej pływalni do otwarcia w nowym sezonie oraz o analizie dot. zakupu 

węgla. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  
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18. Pismo Senator Rzeczypospolitej Polskiej Ewy Mateckiej przekazujące do wiadomości 

projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz 

niektórych innych ustaw. Zarząd zapoznał się z projektem ustawy.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 349.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. 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 Nr 350.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie 

miejscowości Trzcinica w gminie Trzcinica. 

 

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    /-/ 

 

Protokołował: M. Trojak 


