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PROTOKÓŁ Nr 174.VI.2022 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 27 WRZEŚNIA 2022 roku o godz. 10:30 

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. 

• Brak ofert w postepowaniu przetargowym na zakup energii elektrycznej - w odpowiedzi na 

postępowanie nie złożono żadnej ofert, 

• Wideokonferencja z Wojewoda Wielkopolskim w sprawie zasad dystrybucji jodu, 

• Do jednostek i naczelników wydziałów SP przesłane zostało pismo w sprawie 

konieczności kontroli i oszczędności wydatków bieżących. Zarząd rozważa również, z 

uwagi na oszczędności, szczegółową analizę kalendarza imprez powiatowych na 2023r.   

• Zarząd dyskutował o możliwościach lokalizacji pomnika Żołnierzy Wyklętych na terenie 

Kępna.  

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie w zakresie 

programu Ministerstwa Cyfryzacji „mLegitymacja szkolna”. 

 

2. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w zakresie realizacji programu „Rehabilitacja 25 

plus”. 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 
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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  

 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Dokumenty zostaną przekazane 

Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem skierowania na posiedzenia właściwej komisji 

a następnie przedłożenia na najbliższej sesji rady powiatu. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:. 

1. Sprawozdanie Opatowskiego Stowarzyszenia Kulturalno- Sportowego z realizacji zadania 

publicznego pn. "Seniorem zdrowym być” dofinansowanego ze środków budżetu powiatu 

kępińskiego. Sprawozdanie zostało sprawdzone przez wydziały ZPPP i FN pod względem 

merytorycznym i finansowym. Zarząd zaakceptował sprawozdanie. 

 

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

1 nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

3. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie z prośbą o zwiększenie 

środków na wykonanie ogrodzenia terenu otwartej siłowni wykonanej na terenie szkoły, 

dofinansowanej ze środków zewnętrznych w ramach programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Środki zabezpieczone w budżecie szkoły to kwota 4500,00zł po przeprowadzeniu 

zapytania ofertowego kwota z najkorzystniejszej oferty wynosi 9 858,45zł. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 

4. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z prośbą o z prośbą o zwiększenie 

planu finansowego jednostki o kwotę 171 480,00zł z przeznaczeniem na regulację 

wynagrodzeń pracowników DPS od 1 października br. w grupie pielęgniarek o 25% 

wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych pracowników średnio o 11%. Wzrosty 

wynagrodzeń podyktowane są ustawą z dnia 26 maja 2022r. o zmianie ustawy o sposobie 

ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 

w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie.   

 

5. Ostateczne decyzje Wojewody Wielkopolskiego (2) utrzymujące w mocy zaskarżone przez 

mieszkańców Perzowa i Bralina decyzje Starosty Kępińskiego w sprawach odszkodowań za 

nieruchomości przejęte przez powiat w ramach decyzji zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej polegającej na: „ Rozbudowie drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 do końca miejscowości Perzów wraz z odcinkiem 

kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 5881P w kierunku Turkowy.” Zarząd przyjął 

informację do wiadomości.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 366.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 27 września 2022 r. w 

sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra 

Henryka Sucharskiego w Kępnie w zakresie programu Ministerstwa Cyfryzacji 

„mLegitymacja szkolna” 
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2. Uchwała Nr 367.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 27 września 2022 r. w 

sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod 

Kępnem w zakresie realizacji programu „Rehabilitacja 25 plus”. 

 

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 


