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PROTOKÓŁ Nr 171.VI.2022 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 30 SIERPNIA 2022 roku o godz. 8:45 

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. 

• Odbiór przejść dla pieszych- ul. Broniewskiego, Sikorskiego i al. Marcinkowskiego- nota 

obciążeniowa dla firmy Wykonawczej w wysokości przekraczającej wynagrodzenie- kara 

naliczona za nieterminową realizację zadania. 

• ZSS w Słupi powierzenie stanowiska dyrektora, 

• Środki wyrównawcze dla powiatów – ok 6 000 000,00zł, 

• Pożegnanie lata, narodowe czytanie, piknik ekologiczny. 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za pierwsze półrocze 2022 roku, informację o 

kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego 

jednostek za pierwsze półrocze 2022 roku, dla których organem założycielskim jest 

Powiat, 

 

 



Strona 2 z 4 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela, który będzie 

zastępował dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie w przypadku jego 

nieobecności. 

 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. Katowicka 8, 63-648 Słupia 

pod Kępnem, 

 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń 

woli. 

 

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 – autopoprawka zarządu 

 

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 – autopoprawka zarządu  

 

3. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Łańcuckiemu. 

 

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 Kobiet Aktywnych Gminy Baranów z realizacji zadania 

publicznego pn. „PobiegajMY". Sprawozdanie zostało sprawdzone przez wydziały ZPPP i FN 

pod względem merytorycznym i finansowym. Zarząd zaakceptował sprawozdanie.  

 

2. Pismo Związku Powiatów Polskich w sprawie próśb o pomoc dla gmin Drohobycz oraz 

Slavuta z Ukrainy złożonych za pośrednictwem Powiatu Ostrzeszowskiego oraz Powiatu 

Kraśnickiego. Wsparcie miałoby polegać na dostarczeniu materiałów budowlanych, sprzętu i 

wyposażenia zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym na złączonych listach pomocy z w/w 

gmin. Zarząd skierował pismo do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego celem 

analizy sprawy.  

 

3. Zawiadomienie, otrzymane do wiadomości zarządu, o wysokości odszkodowanie za prawo 

własności nieruchomości w związku z decyzją ZDIR na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 5682P oraz nr 6581P relacji Bralin – Mnichowice – Nosale. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. 

 

4. Sprawozdanie Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Nowej Wsi Książęcej z 

wykonania zadania pn.: „Budowa systemu sygnalizacji pożaru SSP w kościele w Drożkach”, 

na które została udzielona dotacja ze środków budżetu powiatu kępińskiego. Sprawozdanie 

zostało sprawdzone przez wydziały ZPPP i FN pod względem merytorycznym i finansowym. 

Zarząd zaakceptował sprawozdanie.  
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5. Sprawozdanie Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Stanisława w Trzcinicy z wykonania zadania 

pn.: „opracowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z programem prac konserwatorskich i 

restauratorskich ołtarza głównego pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy mieszczącego się w 

Sanktuarium Dekanalnym- kościele filialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 

Wodzicznej”, na które została udzielona dotacja ze środków budżetu powiatu kępińskiego. 

Sprawozdanie zostało sprawdzone przez wydziały ZPPP i FN pod względem merytorycznym 

i finansowym. Zarząd zaakceptował sprawozdanie.  

 

6. Pismo Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Wielkopolskiego z informacją o 

przyjęciu wspólnie z Wielkopolskim Związkiem Szpitali stanowiska dotyczącego podpisania 

aneksów do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia przez szpitale, które dotąd nie 

podpisały w/w dokumentów. Szpitale będą ubiegać się o kompensatę środków celem 

wyrównania niedoborów w placówkach szpitalnych. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości.   

 

7. Pismo Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych- WOKISS kierowane 

członków stowarzyszenia – 275 jednostek samorządu terytorialnego z prośbą o wsparcie 

finansowe zbiórki na rzecz pomocy w zdobyciu dwóch samochodów dla grup operacyjnych 

wojsk obrony terytorialnej Ukrainy – Winnicy. Zarząd zdecydował o udzieleniu pomocy 

finansowej w wysokości 1000,00zł. 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 355.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie 

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za pierwsze 

półrocze 2022 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz informację o przebiegu wykonania planu 

finansowego jednostek za pierwsze półrocze 2022 roku, dla których organem założycielskim 

jest Powiat. 

 

2. Uchwała Nr 356.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie 

wyznaczenia nauczyciela, który będzie zastępował dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Kępnie w przypadku jego nieobecności. 

 

3. Uchwała Nr 357.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie 

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod 

Kępnem ul. Katowicka 8, 63-648 Słupia pod Kępnem 

 

4. Uchwała Nr 358.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli 

 

 

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 /-/ 
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5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki /-/ 

 

Protokołowała: Magdalena Osada 


