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 PROTOKÓŁ Nr 178.VI.2022 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 4 LISTOPADA 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. 

• Spotkanie w sprawie transportu zbiorowego – włodarze gmin 

• SPZOZ- zdarzenie na oddziale poł-gin –pismo z zarządu z prośba o wyjaśnienie sytuacji, 

• Otwarcie przetargów na wykonanie nakładek bitumicznych – Polski Ład- PGR (nakładka 

gm. Łęka Opatowska i Trzcinica), -najkorzystniejsza oferta na kwotę 1 941 885,59zł 

(złożone 3 oferty),  

• Polski Ład zadanie drugie przetarg na wykonanie nakładek w gm. Bralin, Rychtal, Trzcinica, 

Łęka Opatowska, Kępno, Perzów – najkorzystniejsza oferta w postępowaniu przetargowym 

za kwotę 13 130 307,18zł (złożonych 7 ofert). 

• Realizacja zadań inwestycyjnych- przebudowa dróg: Osiny, Zbyczyna – Drożki, 

Mnichowice- Nosale, budowa oddziału leczniczo-rehabilitacyjnego Grębanin.  

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

 

1. 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”. 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu 

ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej 

na terenie Powiatu Kępińskiego 
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Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

 

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

Kępińskiego: 

Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:. 

 

1. Pismo dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie z prośbą 

o wyrażenie zgody na zgłoszenie Zarządowi Powiatu Kępińskiego wniosku o wydanie decyzji 

o wygaśnięciu trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 1913 o 

powierzchni 0,2530 ha. Dyrektor wnosi, że obiekt jest nieruchomością zbędną dla realizacji 

zadań jednostki z uwagi na nowo wybudowaną halę gimnastyczną, która w pełni zaspokaja 

potrzeby takiej liczby uczniów, jaka może kształcić się w placówce. Zarząd nie wyraził zgody 

na wygaszenie trwałego zarządu LO Nr I w Kępnie dla w/w nieruchomości.  

 

2. Pismo dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z prośbą o uwzględnienie w planie 

finansowym jednostki na 2023 rok zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu i montażu 

instalacji fotowoltaicznej w kwocie 140 000,00zł. Plan realizacji zadani II półrocze 2023r. 

Wniosek podyktowany jest planowanymi oszczędnościami w zakupie energii elektrycznej i 

ekogroszku. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie do wysokości 130 000,00zł. Środki 

zostaną zabezpieczone w budżecie powiatu na 2023 rok. 

 

3. Decyzja ustalająca odszkodowanie dla mieszkańca gminy Perzów w związku z decyzją 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „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 m. Turkowy”. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

4. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 31 grudnia 2022r. ustalenia 

i wypłacenia odszkodowania działek położonych w obrębach ewidencyjnych Bralin i Nosale w 

związku z decyzją zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 5682P oraz nr 5681P relacji Bralin- Mnichowice- Nosale”. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. 

 

5. Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie z prośbą o rozpatrzenie możliwości 

nieodpłatnego korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w 

Kępnie przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Zarząd nie ma 

możliwości formalno- prawnych do zwolnienia Komendy Powiatowej Policji w Kępnie z opłaty 

za korzystanie z sali sportowej przy ZSP Nr2. 

 

6. Skarbnik Powiatu szczegółowo omówił projekt budżetu powiatu na 2023r. Zarząd dyskutował i 

analizował poszczególne pozycje składające się na cały dokument. Konstrukcja budżetu na 

rok 2023 jest niezwykle trudna z uwagi na brak możliwości zrównoważenia dochodów i 

wydatków bieżących.  

 

7. Spotkanie z Dyrektorami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

oraz Ordynatorem Oddziału Położniczo – Ginekologicznego w sprawie omówienia 

okoliczności zdarzenia, które miało miejsce na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie podczas akcji porodowej.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 
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1. Uchwała Nr 373.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 listopada 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”. 

 

2. Uchwała Nr 374.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie 

wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia 

ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego. 

 

 

3. 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 


