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PROTOKÓŁ Nr 170.VI.2022 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 23 SIERPNIA 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. 

• Decyzja w sprawie Funduszu Rozwoju Dróg – odcinki dróg, na które zostaną złożone 

wnioski o dofinansowanie to przebudowa drogi i chodnika w miejscowości Kierzno- 

odcinek 360mb, remont nawierzchni na ciągu drogi Bralin- Lipnik – Czermin -2,6km, 

• Transport zbiorowy- po spotkaniach z przedstawicielami powiatu ostrzeszowskiego oraz 

po analizie biur prawnych obu powiatów zdecydowano o zmianie sposobu wyboru 

wykonawcy na rok 2023- zmiana z koncesji na przetarg nieograniczony, 

• Spotkanie z prezesem Energetyki Cieplnej Kępno w sprawie wyrażenia zgody na przebieg 

rozbudowy ciepłociągu, przez tereny stanowiąc własność powiatu w tym kompleksu 

sportowego przy LO Nr I im. mjra H. Sucharskiego, 

• Spotkanie z włodarzami gmin Rychtal i Perzów w sprawie uzupełnienia środków 

finansowych na realizację inwestycji przebudowy drogi relacji Zbyczyna – Drożki. 

Deklaracje gmin: 1 000 000,00 zł ze strony gminy Perzów i 400 000,00zł ze strony gminy 

Rychtal.  

• Problemy związane z ulewnymi deszczami- podtopienia i zalania. 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie terminu i sposobu przyjmowania uwag i 

opinii do projektu Programu Współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami 
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pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. 

 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie do podejmowania działań w zakresie realizacji 

Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024-

„Aktywna tablica”. 

 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły 

niepublicznej - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2022. 

 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły 

niepublicznej - Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie na rok 2022. 

 

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. 

 

3. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NP-II.4131.1.214.2022.6 

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2022 r. stwierdzające nieważność § 5 ust. 5 

załącznika do uchwały Nr XLVII/270/2022 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 

2022 r. 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 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2022 r. 

poz. 5173). 

 

4. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/89/2016 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Powiatu Kępińskiego, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Kępiński oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

 

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. Sprawozdanie Stowarzyszenia „Jesteśmy dla Ciebie” z realizacji zadania publicznego pn. 

„Śladami historii Polskiej piosenki – wycieczka do Opola". Sprawozdanie zostało sprawdzone 

przez wydziały ZPPP i FN pod względem merytorycznym i finansowym. Zarząd 

zaakceptował sprawozdanie.  
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2. Sprawozdanie Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Gimnazjum I Liceum 

Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego z realizacji zadania publicznego pn. 

"STU NA STO”, czyli wydanie publikacji wieńczącej jubileusz stulecia Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie. Sprawozdanie zostało sprawdzone przez wydziały ZPPP 

i FN pod względem merytorycznym i finansowym. Zarząd zaakceptował sprawozdanie. 

 

3. Sprawozdanie złożone przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czerminie z realizacji zadania 

publicznego pn. „Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, 

oświaty i sportu – Aktywne wakacje z OSP Czermin”. Sprawozdanie zostało sprawdzone 

przez wydziały ZPPP i FN pod względem merytorycznym i finansowym. Zarząd 

zaakceptował sprawozdanie. 

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

sierpnia 2022r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie wraz z korektą 

informacji za miesiąc lipiec i sierpień. Liczba uczniów – 50 osób. Zarząd przyjął informacje 

do wiadomości. 

 

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

sierpnia 2022r. Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie. Liczba uczniów – 165 osób 

w systemie stacjonarnym, 10 osób w systemie dziennym. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości 

 

6. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

kierowane do Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 

Zdrowia otrzymane do wiadomości zarządu w sprawie obowiązku realizacji zapisów ustawy z 

dnia 26 maja 2022r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz 

niektórych innych ustaw. Dyrektor SPZOZ wraz z pismem przesyła do NFZ aneksy do umów 

na świadczenia opieki zdrowotnej informując jednocześnie ze kwota wskazana w aneksach 

nie jest kwotą wystarczającą na pokrycie zobowiązań SPZOZ wynikających z w/w ustawy w 

stosunku do pracowników szpitala jak również w żaden sposób nie pokrywają wzrostu 

wynagrodzeń umów cywilno-prawnych, wzrostu kosztów gazu, prądu oraz skutków inflacji. 

Do pisma załączona została również opinia prawna biura prawnego SPZOZ. Starosta 

wspomniał również o protestach Związku Powiatów Polskich i Komisji Trójstronnej oraz 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w powyższej sprawie. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości.    

 

7. Pisma Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z prośbą 

o wypłacenie trzeciej transzy środków finansowych w ramach umowy Nr ZPPP.032.7.2021 

oraz o wypłacenie pierwszej transzy środków finansowych w ramach umowy Nr 

ZPPP.032.8.2021 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) dotyczących realizacji inwestycji 

„Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie 

istniejącego oddziału położniczo- ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa 

traktu porodowego szpitala w Kępnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, 

K2, K3 do obowiązujących przepisów”. Pisma zostały przekazane do wydziałów 

merytorycznych celem weryfikacji dokumentów i uruchomienia płatności.   

 

8. Pismo Związku Powiatów Polskich w sprawie prośby o pomoc dla ukraińskiej jednostki 

wojskowej A7234, złożonej za pośrednictwem Powiatu Łańcuckiego. Wsparcie jednostki 

miałoby polegać na zakupie i przekazaniu dostawczego samochodu (do 3,5 t, long), który 

będzie służył do dostarczania towarów. Związek Powiatów Polskich zwraca się z prośbą o 

rozważenie możliwości udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego, który zakupi 



Strona 4 z 4 

i przekaże w/w pojazd na potrzeby poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie. 

Zarząd zdecydował o udzieleniu pomocy dla Powiatu Łańcuckiego w wysokości 1000,00zł.   

 

9. Pismo Zastępcy Komendanta Hufca ZHP Kępno z prośbą o sfinansowanie zakupu koszulek 

dla harcerzy w ilości 25 sztuk w związku z obchodami 10-lecia istnienia Hufca ZHP Kępno. 

Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 351.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. w 

sprawie terminu i sposobu przyjmowania uwag i opinii do projektu Programu Współpracy 

Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2023. 

 

2. Uchwała Nr 352.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. w 

sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie do 

podejmowania działań w zakresie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- 

komunikacyjnych na lata 2020-2024-„Aktywna tablica” 

 

3. Uchwała Nr 353.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. w 

sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej - Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych w Kępnie na rok 2022. 

 

4. Uchwała Nr 354.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r. w 

sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej - Policealnej Szkoły 

Medycznej Epsilon w Kępnie na rok 2022 

 

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: Magdalena Osada 


