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 PROTOKÓŁ Nr 182.VI.2022 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 29 LISTOPADA 2022 roku o godz. 10:00 

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 z PGK SA. w sprawie dostaw energii elektrycznej, 

• Podpisanie po sesji Rady Powiatu Kępińskiego w dniu 29 listopada 2022r. umów na 

wykonanie nakładek bitumicznych dofinansowanych z programu Polski Ład, Polski Ład - 

PGR 

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

 

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji 

zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim 

w 2023 r. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

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

Kępińskiego: 

• 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 Powiatu Kępińskiego 
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• 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 Powiatu Kępińskiego 

• Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie w sprawie  ustalenia wysokości opłat i 

kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 2023.- 

autopoprawka Zarządu Powiatu Kępińskiego 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. Dokumenty zostaną przekazane 

Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem skierowania na posiedzenia właściwych 

komisji a następnie przedłożenia na najbliższej sesji rady powiatu. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:. 

1. Opinię Biura Prawnego w sprawie pisma Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod 

Kępnem z zapytaniem o możliwość otwarcia nowego oddziału dla uczniów klasy 1-3 z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z autyzmem. Zarząd zaopiniował 

pozytywnie utworzenie nowego oddziału w tym dwóch etatów nauczycielskich. Negatywnie 

zaopiniowano zatrudnienie pomocy nauczyciela. 

 

2. Pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod Kępnem z informacją o podmiotach, które 

będą zajmowały się zimowym utrzymaniem dróg na drogach powiatowych. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. 

 

3. Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie z informacją o zmianie 

rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków z PFRON samorządom 

wojewódzkim i powiatowym. PFRON ustalił ponownie dla poszczególnych samorządów 

powiatowych wysokość środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

zatrudnianiu niepełnosprawnych uwzględniającą wzrost środków Funduszu z przeznaczeniem 

na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika WTZ w wysokości 

25 896,00zł w roku bieżącym. W związku z powyższym niezbędne środki w wysokości 10% 

Powiatu Kępińskiego niezbędne do realizacji zadań wynoszą na chwilę obecną: WTZ-ty Słupia 

pod Kępnem – 45 osób – 9 000,00zł, WTZ-ty Wieruszów –2 osoby -  410,00zł, WTZ-ty 

Doruchów – 5 osób – 1000,00zł. Zarząd zabezpieczy wnioskowane środki w budżecie powiatu 

na rok bieżący. 

 

4. Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w sprawie zmiany 

rozporządzenia – patrz punkt powyżej i koniecznością zabezpieczenia na 2023r. środków 

własnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu 

niepełnosprawnych- WTZ-ty Kępno, Wieruszów, Doruchów w wysokości 138 000,00zł – WTZ 

Słupia, 6 312,40zł – WTZ Wieruszów, 18 468,00zł –WTZ Doruchów. Zarząd zabezpieczy 

wnioskowane środki na działalność WTZ-tóww budżecie na rok 2023.  

 

5. Pismo o przyznaniu środków na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Kompleksowa 

modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Kępińskiego (budynek 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie i budynek główny Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie)” nr RPWP.03.02.01-30-0037/21 złożonego w ramach 

Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Pismem Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zobowiązał Powiat Kępiński, 

jako beneficjenta środków do dostarczenia w ciągu 10 dni roboczych dokumentów 

niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie w tym dokumentu zabezpieczającego 

udział własny w finansowaniu projektu. Zarząd zwróci się do Przewodniczącej Rady Powiatu 

Kępińskiego z prośbą o zwołanie sesji rady powiatu w trybie nadzwyczajnym.  
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6. Pismo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z prośbą o 

przesuniecie terminu spłaty pożyczki pieniężnej udzielonej przez Powiat Kępiński SPZOZ z 

dnia 30.11.2022r. na dzień 30.12.2022r. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie, do pierwotnej 

umowy pożyczki zostanie sporządzony aneks.   

  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 380.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 

wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2023 r. 

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 


