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 PROTOKÓŁ Nr 176.VI.2022 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 19 PAŹDZIERNIKA 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. 

• Powiatowy Konkurs Piosenki połączony ze zbiórką środków na pomoc dla Sary, 

• Obchody Dnia Nauczyciela, 

• Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Wspólnie dla bezpieczeństwa Powiatu 

Kępińskiego” z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z programu „Razem Bezpieczniej” 

im. gen. Władysława Stasiaka w wysokości 68 140,00zł, 

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

 

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Program 

Ochrony Środowiska dla Gminy Perzów na lata 2022 – 2025 z perspektywą do roku 

2029”. 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2021r. 

Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie. 

Z wnioskiem o przyznanie nagrody, stosownie do Uchwały Nr 292.IV.2014 Zarządu Powiatu 

Kępińskiego z dnia 4 września 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

przyznawania nagrody rocznej osobie kierującej Powiatową Biblioteką Publiczną w Kępnie 

oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, wystąpił Starosta Powiatu Kępińskiego. 

Przesłanki przyznania nagrody to efektywne i rzetelne wypełnianie zadań i celów statutowych 
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biblioteki. Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem i wymaganymi załącznikami przyznał 

Dyrektorowi nagrodę roczną. 

 

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 udzielenia Gminie Kępno pomocy 

finansowej na realizację zadania pn.: „Budowa przystanku wraz z toaletą w rejonie 

Dworca Zachodniego w Kępnie”. 

 

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

października 2022r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 76 

osób. Zarząd przyjął informacje do wiadomości. 

 

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

września 2022r. Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie. Liczba uczniów – 197 osób 

w systemie stacjonarnym, 22 osób w systemie dziennym. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości 

 

3. Informacje dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony  

2 nowych mieszkańców Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

4. Oświadczenie Spółki Akcyjnej Polskie Koleje Państwowe Oddział Gospodarowania 

Nieruchomościami wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym w sprawie przekazania na rzecz 

Powiatu Kępińskiego nieruchomości w obrębie Mroczeń na rzecz realizacji inwestycji drogowej 

polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogi 

krajowej nr 39- Grębanin-Kolonia II do granicy z Gminą Bralin”. Zarząd przyjął informacje do 

wiadomości. 

 

5. Pismo Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie wniosku PZW Okręg 

Kalisz – Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kępnie o wsparcie na zarybienie stawu w 

kwocie 10 000,00zł oraz wniosku Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kępińskiego o 

wsparcie odnośnie zakupu sprzętu (latarki, lornetki, spodnio-butów) niezbędnego do 

wykonywania obowiązków Straży Rybackiej w kwocie 3 000,00zł. Naczelnik wydziału OŚ 

wnosi o akceptację wniosków i ujęcia w/w kwot w budżecie powiatu na 2023r. Wydatki 

zostaną sfinansowane z opłat i kar środowiskowych. Zarząd zdecydował o wsparciu dla PZW 
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Okręg Kalisz – Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kępnie na zarybianie w wysokości 

5 000,00zł oraz dla Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kępińskiego w wysokości 

3 000,00zł.  

 

6. Pismo Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Kalisz – Koło Kępno z prośbą o wsparcie 

finansowe kwotą 4 000,00zł na organizację II Powiatowego Pikniku Wędkarskiego 

połączonego z Otwartymi Zawodami Spławikowymi o Puchar Starosty Kępińskiego. Środki 

zostaną w całości przeznaczone na organizację w/w imprezy w tym zakup nagród i pucharów. 

Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie do wysokości 2 000,00zł. Pismo zostanie przekazane 

do wydziału merytorycznego.  

 

7. Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie z wnioskiem o uwzględnienie przy 

konstruowaniu budżetu na rok 2023 zabezpieczenia środków na zakup radiowozu 

oznakowanego dla Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Kępnie 

w systemie 50%/50% w ramach Programu Modernizacji Policji poprzez Fundusz Wsparcia 

Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Komendant zwraca się z prośbą o 

zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty 160 000,00zł. Zarząd zgodnie z procedurą 

uchwalania budżetu przekazał wniosek do wydziału budżetu i finansów, wniosek został 

zaopiniowany negatywnie- zarząd, przy obecnej niestabilnej sytuacji finansowej nie widzi 

możliwości zabezpieczenia środków na zakup samochodu.  

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

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

badań RTG i mammografii ogółem w wrześniu –668, w tym badania komercyjne 31 

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. 

 

9. Sprawozdanie finansowe Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi 

p./Kępnem za III kwartał 2022r. otrzymane do wiadomości zarządu. Sprawozdanie zostało 

skontrolowane i zatwierdzone przez PCPR. Zarząd zapoznał się z przekazanymi 

dokumentami i zaakceptował sprawozdanie. 

 

10. Zarząd, po wcześniejszej analizie formalnej przez Naczelnika Wydziału i Wicestarostę 

Kępińskiego, rozpatrzył wnioski o przyznanie świadczeń zdrowotnych nauczycielom, 

nauczycielom emerytom, rencistom oraz osobom pobierającym świadczenia kompensacyjne 

ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kępiński. W terminie do 30 września do 

Zarządu wpłynęły 3 wnioski. W oparciu o uchwałę Nr XXXII/181/2021 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych 

w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej oraz 

warunków i sposobu ich przyznawania (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 4321) po 

omówieniu przez Wicestarostę Kępińskiego złożonych dokumentów dotyczących wysokości 

poniesionych kosztów leczenia, ich zasadności oraz oświadczeń o wysokości dochodów, 

zarząd postanowił przyznać jednorazowe świadczenia pieniężne 3 osobom w wysokości od 

100,00 – 850,00zł. Świadczenia zostaną przekazane przez poszczególne szkoły na wskazane 

we wnioskach numery kont bankowych. Środki na powyższy cel są zabezpieczone w planach 

finansowych poszczególnych podmiotów oświatowych.  

 

11. Pismo Stowarzyszenia Operetka Wrocławska z prośbą o unieważnienie decyzji wydziału 

promocji w sprawie weryfikacji przedłożonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego i 

uznanie sprawozdania w wersji przedłożonej przez organizację. Wydział merytoryczny 
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podczas sprawdzania sprawozdania z realizacji zadania publicznego realizowanego przez 

stowarzyszenie zakwestionował niezgodne z zapisami umowy przesunięcie środków 

pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu. Zarząd przekazał sprawę do wydziału 

merytorycznego.  

 

12. Pismo wydziału GGN z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie dalszego zagospodarowania 

pomieszczeń mieszczących się w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. mjra H. Sucharskiego w 

Kępnie zwolnionych w związku z wypowiedzeniem przez lokatorkę dotychczasowej umowy 

najmu.  Lokal położony jest wewnątrz nieruchomości znajdującej się w trwałym zarządzie LO, 

stąd umowę powinien zawierać dyrektor placówki. Zarząd po dyskusji postanowił, że decyzje 

dotyczące dalszego zagospodarowania lokalu podejmować będzie dyrektor placówki, jako 

zarządca obiektu.  

 

13. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z prośbą o 

umorzenie pożyczki w kwocie 1 000 000,00zł udzielonej z budżetu powiatu na podstawie 

umowy nr 1/2022 z dnia 10 lutego 2022r. z przeznaczeniem na bieżące uregulowanie 

zobowiązań. Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie. Zarząd nie ma możliwości finansowych, 

jak miało to miejsce w latach poprzednich, pozwalających na umorzenie pożyczki udzielonej 

SPZOZ. Podyktowane to jest przede wszystkim rozpoczętymi i planowanymi do realizacji 

zadaniami inwestycyjnymi oraz bardzo niestabilną sytuacją finansową związaną z wciąż 

rosnącymi cenami materiałów, paliw i energii oraz poziomem inflacji. Ponadto, zarząd 

realizując budżet jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie finansowe pozwalające na 

stabilne funkcjonowanie wszystkich jednostek realizujących zadania powiatu.  

 

14. Zawiadomienia (61) wydziału GGN o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do 31 grudnia 

2022r.  dotyczącej ustalenia odszkodowania należnego do wypłacenia przez Zarząd Powiatu 

Kępińskiego w związku z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej polegającej na 

„Rozbudowie drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z droga krajową nr 39- 

Grębanin- Kolonia II do granicy z Gminą Bralin”. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

15. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kępno sprawie wsparcia finansowego w wysokości 

200 000,00zł na budowę przystanku wraz z toaletą w rejonie Dworca Zachodniego. Koszt 

wykonania całości inwestycji opiewa na kwotę 787 200,00zł brutto. Udział samorządu 

powiatowego miałby wynieść 25% wartości zadania. Zarząd zdecydował o udzieleniu pomocy 

finansowej w wysokości 100 000,00zł brutto.  

 

16.  FORMEDIS- zarząd spotkał się z przedstawicielami firmy celem omówienia wyników 

prowadzonego kontrolingu oraz sytuacji finansowej placówki. Z przedstawionych i 

omówionych prezentacji i porównań wynika, że SPZOZ systematycznie poprawia kondycję 

finansową i organizacyjną placówki.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 370.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 października 2022 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Perzów na lata 

2022 – 2025 z perspektywą do roku 2029”. 

 

2. Uchwała Nr 371.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 października 2022 r. w 

sprawie przyznania nagrody rocznej za 2021r. Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w 

Kępnie. 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

• Nie wniesiono wolnych głosów i wniosków 
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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 


