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PROTOKÓŁ Nr 172.VI.2022 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 7 WRZEŚNIA 2022 roku o godz. 8:30 

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu - nieobecny 

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, wicestarosta 

przedstawiła sprawozdanie z okresu między zarządami. 

• Piknik ekologiczny, sadzenie drzewek, 

• Powierzenie stanowiska dyrektora nowej osobie w ZSS, 

II. W punkcie drugim wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał zarządu: 

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli pieczy 

zastępczej na rok 2022, 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania stypendiów Starosty 

Kępińskiego, 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania, stanowiącą 

działkę ewidencyjną o nr 2719/5, położoną w jednostce ewidencyjnej Kępno – miasto, w 

obrębie ewidencyjnym Miasto Kępno 

4. 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” 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

III. W punkcie trzecim wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał Rady Powiatu 

Kępińskiego: 
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1. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany 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 skierowania na posiedzenia 

właściwej komisji a następnie przedłożenia na najbliższej sesji rady powiatu.   

 

IV. W punkcie czwartym wicestarosta przedstawiła i omówiła:. 

1. 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. 

 

2. Pismo Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o współorganizację Powiatowych Zawodów Sportowo-

Pożarniczych w kategorii drużyn seniorów, które odbędą się 18 września 2022r. w 

miejscowości Olszowa. Wzorem lat ubiegłych prośba dotyczy zakupu statuetki, pucharów i 

dyplomów za kwotę 1200,00zł oraz o wypożyczenia jednego z namiotów powiatowych na 

zawody. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 

3. Pismo Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie z prośbą o zajęcie stanowiska w 

sprawie wyrażenia przez dyrektora w/w szkoły zgody na prowadzenie prac archeologicznych 

na działkach stanowiących własność Powiatu Kępińskiego, znajdujących się w trwałym 

zarządzie LO w związku z inwestycją spółki Energetyka Cieplna pn.: „Budowa osiedlowej 

sieci ciepłowniczej dla Osiedla Wiosny Ludów w Kępnie”. Zarząd, po uprzednie zgodzie 

wydanej w 2017r., przyjął do wiadomości zamiar wyrażenia przez dyrektora szkoły zgody na 

prowadzenie prac archeologicznych, jednak zwrócił uwagę na warunki uzgodnienia przez 

inwestora- spółkę Energetyka Cieplna, utrzymania gwarancji, jaką objęte są nowo 

wybudowane szkolne obiekty sportowe- sala gimnastyczna oraz kompleks lekkoatletyczny. 

Dyrektor szkoły uzgodni szczegółowe warunki zgody w odpowiednim porozumieniu.  

 

4. Odpowiedz e-mail od Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego w 

sprawie rozeznania tematu pomocy dla gmin Drohobycz oraz Slavuta z Ukrainy złożonych za 

pośrednictwem Powiatu Ostrzeszowskiego oraz Powiatu Kraśnickiego. Pomoc może zostać 

przyznana zarówno w formie finansowej jak i rzeczowej. Zarząd ostatecznie zdecydował o 

udzieleniu w/w podmiotom pomocy finansowej w wysokości po 1000,00zł dla każdej z gmin.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 359.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 września 2022 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli pieczy zastępczej na rok 2022. 

 

2. Uchwała Nr 360.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 września 2022 r. w sprawie 

przyznania stypendiów Starosty Kępińskiego. 

 

3. Uchwała Nr 361.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 września 2022 r. w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z 

użytkowania, stanowiącą działkę ewidencyjną o nr 2719/5, położoną w jednostce 

ewidencyjnej Kępno – miasto, w obrębie ewidencyjnym Miasto Kępno. 
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4. Uchwała Nr 362.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 września 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” 

 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

• Członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Renata Ciemny zawnioskowała o przełożenie 

zapadlin na chodniku w miejscowości Laski między ul. Czereśniową a Główną. 

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 


