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PROTOKÓŁ Nr 173.VI.2022 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 20 WRZEŚNIA 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 - nieobecna 

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. 

• Dożynki powiatowe w Perzowie, zawody sportowo-pożarnicze Olszowa,  

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

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

niepublicznej Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie na rok 2022. 

 

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

niepublicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2022. 

 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania nagrody Starosty 

Kępińskiego 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Rady Powiatu 

Kępińskiego: 

1. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 

Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” 
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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. 

 

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. 

 

4. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie 

miasta Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od 

dnia 1 listopada 2022 r. do dnia 31 października 2023 r. 

 

Uchwała otrzymana do widomości zarządu. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:. 

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

1 nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

2. Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przedłużeniu pobytu w Domu na 

czas określony do dnia 31.05.2025r. 1 mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości 

3. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Rzetni za 2021r. Zarząd zapoznał 

się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany Przewodniczącej Rady Powiatu 

celem przedłożenia na sesji zgodnie z planem pracy rady.  

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

września 2022r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 40 

osób. Zarząd przyjął informacje do wiadomości. 

 

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

września 2022r. Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie. Liczba uczniów – 181 osób 

w systemie stacjonarnym, 21 osób w systemie dziennym. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości 

 

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

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

badań RTG i mammografii ogółem w sierpniu–632, w tym badania komercyjne 38 

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. 

 

7. Rozliczenie umowy nr ZPPP.032.7.2021 dotyczącej dofinansowania realizacji zadania 

pn.”Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie 

istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę 

oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu 

porodowego szpitala w Kępnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, K2, K3 



Strona 3 z 4 

do obowiązujących przepisów”.  Rozliczenie zostało skontrolowane przez wydziały pod 

względem merytorycznym oraz formalno- rachunkowym. Zarząd zaakceptował 

sprawozdanie.  

 

8. Pismo prezesa Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Kępno z prośba o zmniejszenie lub 

pozostawienie obowiązującej stawki czynszu za wynajęcie Sali gimnastycznej przez ul. 

Sienkiewicza 25 (duża sala ZSP nr 1) . Prezes motywuje wniosek możliwością organizacji 

większej ilości treningów co przełoży się na uzyskanie lepszych umiejętności zawodniczek a 

tym samym na osiąganie lepszych wyników podczas rozgrywek ogólnokrajowych. Zarząd nie 

widzi możliwości obniżenia stawki za wynajem obiektów, już i tak bardzo konkurencyjnej w 

stosunku do innych samorządów, pokrywającej jedynie częściowo koszty eksploatacji i 

utrzymania. W chwili obecnej wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego w Kępnie 

prowadzą analizę stawek za wynajem obiektów sportowych biorąc pod uwagę m.in. aktualne 

ceny opału oraz planowane ceny podwyżek energii elektrycznej. Po podjęciu decyzji o 

podwyżkach opłat za wynajem obiektów dyrektorzy placówek oświatowych będą informować 

podmioty wynajmujące o nowych stawkach. 

 

9. Pismo Dyrektora Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnica Pedagogiczna im. A. 

Parczewskiego w Kaliszu z prośbą, w związku z kończącą się umową najmu lokalu, o 

zawarcie na okres 5 lat kolejnej umowy na wynajem lokalu o powierzchni 83,55m2 

położonego przy ul. Sienkiewicza 25 z przeznaczeniem na dalszą działalność filii. 

Jednocześnie w związku z poniesionymi wysokimi kosztami podniesienia standardu 

wynajmowanych pomieszczeń oraz pogarszającym się stanem związanym z zawilgoceniem 

dyrektor zwraca się z prośbą o obniżenie czynszu. Zarząd nie widzi przeciwskazań do 

dalszego wynajmu pomieszczeń przez PBP Książnica Pedagogiczna jednak z uwagi na to, iż 

zarządcą budynku i stroną umowy najmu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kępnie, sprawa zostaje przekazana do jednostki celem załatwienia zgodnie z kompetencją.   

 

10. Pismo Wójta Gminy Rychtal otrzymane do wiadomości zarządu, kierowane do Powiatowego 

Zarządu Dróg w Słupi pod Kępnem z prośbą o wykonanie odwodnienia przy przystanku 

autobusowym w miejscowości Sadogóra- przystanek systematycznie zalewany wodą z drogi. 

Zarząd przekaże sprawę do załatwienia zgodnie z kompetencją przez Powiatowego Zarządu 

Dróg.  

 

11. Pismo Stowarzyszenia Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński z prośbą o zmianę umowy 

zawartej na realizację zadania publicznego pn.: „Za mundurem Kępno sznurem 2022” w 

zakresie dotyczącym zakupu pamięci przenośnych (pendrive), na których miał się znaleźć 

materiał fotograficzny z realizacji zadania. Stowarzyszenie, celem zapewnienia większego 

kręgu odbiorców realizacji zadania, wnosi o zmianę pozycji na wykonanie filmu z realizacji 

zadania celem zamieszczenia go na stronach internetowych, portalach społecznościowych 

itd. Pismo informuje również o zmianie jednej z występujących orkiestr na inną. Naczelnik 

wydziału ZPPP zaopiniował wniosek o zmianę umowy pozytywnie. Zarząd zaopiniował 

wniosek pozytywnie. Wydział merytoryczny przygotuje stosowny aneks do umowy.  

 

12. Pismo wydziału GGN z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku złożonego przez 

mieszkańców Mechnic o odpłatne przejęcie przez Powiat Kępiński działki, która z mocy 

prawa na podstawie decyzji podziałowej Burmistrza Miasta i Gminy Kępno stała się 

własnością powiatu i została wydzielona na poszerzenie drogi powiatowej nr 5599P Kępno – 

Doruchów. Pismo wnosi o przejęcie działki za cenę 15,00zł/1m2. Po analizie wydziału GGN 

decyzje odszkodowawcze za grunty przejęte pod drogi publiczne wyceniane są w przedziale 

cenowym od 14,00zł – 20,00zł. Zarząd pozytywnie zaopiniował wykup nieruchomości za 

cenę 15,00zł/1m2. 
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13. Wniosek Radnego Rady Powiatu Kępińskiego Tomasz Gatnera w sprawie zabezpieczenia w 

budżecie powiatu na 2023r. środków finansowych na najpilniejsze zadania inwestycyjne w 

gminie Trzcinica dotyczące poprawy, jakości dróg powiatowych i bezpieczeństwa ich 

użytkowników. Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Wniosek zostanie przekazany do Wydziału 

Budżetu i Finansów i rozpatrzony przez zarząd na posiedzeniu dotyczącym projektowaniu 

budżetu na 2023r. 

 

14. Wniosek Wójta Gminy Trzcinica w sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu na 2023r. 

środków finansowych na wykonanie najpilniejszych prac inwestycyjnych i remontowych na 

drogach powiatowych w sołectwach w gminie Trzcinica. Zarząd zapoznał się z wnioskiem. 

Wniosek zostanie przekazany do Wydziału Budżetu i Finansów i rozpatrzony przez zarząd 

na posiedzeniu dotyczącym projektowaniu budżetu na 2023r.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 363.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 września 2022 r. w 

sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej Policealnej Szkoły Medycznej 

Epsilon w Kępnie na rok 2022. 

 

2. Uchwała Nr 364.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 września 2022 r. w 

sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych w Kępnie na rok 2022 

 

3. Uchwała Nr 365.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 20 września 2022 r. w 

sprawie przyznania nagrody Starosty Kępińskiego 

 

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 


