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 PROTOKÓŁ Nr 183.VI.2022 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 13 GRUDNIA 2022 roku o godz. 12:00 

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  

3. Zuzanna Puchalska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie  

4. Beata Kosędka – Z-ca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie  

 

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. 

• Zawarcie kompleksowej umowy na dostawę gazu, 

• Rada rynku pracy, 

• WOKISS- zjazd Wójtów, Burmistrzów i Starostów 

• Umowa dotacja celowa SPZOZ, umowy na wykonanie nakładek Polski Ład, 

• DPS, WTZ-ty- odwiedziny w Dniu Osób Niepelnosprawnych 

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

 

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie autopoprawki do złożonego projektu 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego. 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie autopoprawki do złożonego projektu 

budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2023. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia 

odcinka drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miejscowości Mikorzyn, gmina 

Kępno. 
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4. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 

publicznych w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy 

społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu 

Kępińskiego. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia stawek czynszu i innych opłat 

za korzystanie z lokali mieszczących się w budynku stanowiącym własność Powiatu 

Kępińskiego, położonym w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 26. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

najmu lokalu mieszczącego się w budynku stanowiącym własność Powiatu Kępińskiego, 

położonym w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 26. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 

użyczenia lokali, mieszczących się w budynku stanowiącym własność Powiatu 

Kępińskiego, położonym w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 26. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Magdalenie 

Misiak-Hojce – p. o. Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem do 

samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego – Powiatu Kępińskiego we 

wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących 

udziału Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w programie Erasmus + 

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 uchwalenia Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku.  

2. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji „Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 

2024 roku” za lata 2019 - 2020. 

3. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/254/2022 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2022 roku dla Powiatu 

Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

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. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

usunięcie z ww. nieruchomości ośmiu drzew ze względu na ich zły stan zdrowotny, co zostało 

potwierdzone podczas oględzin terenowych. Ponadto podczas oględzin w terenie stwierdzono, 

iż brzoza brodawkowata również znajduje się w złym stanie zdrowotnym. Wyżej wymienione 

drzewa swoim stanem fitosanitarnym stwarzają zagrożenie dla osób przebywających na 

terenie Domu Pomocy Społecznej w Rzetni. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. 
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2. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z 

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

Liczba badań RTG i mammografii ogółem w listopadzie –1750, w tym badania komercyjne 

214. 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. 

 

3. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie przekazujące do 

rozpatrzenia przez zarząd pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 

w sprawie prośby o nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia w celu prowadzenia zajęć z 

języka polskiego w ramach realizacji projektu pn. „Integracja cudzoziemców w Powiecie 

Kępińskim”. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie i wyraził zgodę na nieodpłatne 

udostępnienie pomieszczenia do realizacji w/w projektu.  

 

4. Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy po rozpoznaniu 

sprawy z powództwa wykonawcy realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego kontynuacji 

przebudowy bloku operacyjnego wraz z zapleczem SPZOZ przeciwko Powiatowi Kępińskiemu 

dotyczącej montażu paneli gazów medycznych. Sąd oddalił apelację złożoną przez Powiat 

Kępiński. Zarząd zapoznał się z informacją. W budżecie powiatu zostaną zabezpieczone 

środki na uregulowanie zasądzonych należności. 

 

5. Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie w sprawie usuniecie 

uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 

w Kępnie. Zarząd zapoznał się z decyzją, dyrektor placówki zostanie zobowiązany do 

usunięcia uchybień w terminie wskazanym w piśmie PPIS. 

 

6. Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie z prośbą o rozważenie 

możliwości odkupienia pomieszczeń wraz z wyposażeniem po likwidowanym Katolickim 

Stowarzyszeniu Trzeźwości „DOM” w Kępnie. Pomieszczenia o łącznej pow. 85,15 m2  

mieszczą się w budynku przy ul. Wawrzyniaka 38.Cena zaproponowana przez w/w 

stowarzyszenie to 30 000,00zł. Na kwotę składają się zaległości za utrzymanie pomieszczeń 

oraz wyposażenie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie z uwagi na brak 

pomieszczeń do bieżącej działalności merytorycznej- grupy wsparcia rodzin zastępczych czy 

osób niepełnosprawnych wnosi, że zakup w/w pomieszczeń pozwoli na zwiększenie 

aktywności na rzecz mieszkańców. Dyrektor informuje, że w przypadku wyrażenia zgody na 

zakup PCPR posiada oszczędności w budżecie w rozdziale dotyczącym rodzin zastępczych. 

Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie pod warunkiem, że pomieszczeni spełniają warunki 

techniczne do wykorzystania ich na w/w cele. Sprawa zostanie przekazana do wydziału 

merytorycznego celem przygotowania odpowiednich dokumentów.   

 

7. Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie przekazujące do 

wiadomości Zarządu Powiatu Kępińskiego protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej 

przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w Powiatowym 

Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem. Protokół wskazuje zalecenia 

pokontrolne do realizacji, których został zobligowany Dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej. 

Zarząd zapoznał się z protokołem. Po otrzymaniu przez PCPR informacji z wykonania zaleceń 

pokontrolnych zarząd otrzyma informację do wiadomości.  

 

8. Zawiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie o wszczęciu z 

urzędu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia opłaty należnej budżetowi 
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państwa w związku z czynnościami wykonanymi przez PPIS w Kępnie wynikającymi z 

nieprawidłowości stwierdzonych podczas przeprowadzonej kontroli sanitarnej w dniu 26 

września 2022r. w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Zarząd zapoznał się z 

dokumentem.    

 

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

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

osób. Zarząd przyjął informacje do wiadomości. 

 

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

grudnia 2022r. Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie. Liczba uczniów –188 osób w 

systemie stacjonarnym, 24 osoby w systemie dziennym. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 381.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie 

autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Kępińskiego. 

2. Uchwała Nr 382.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie 

autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu Kępińskiego na rok 2023. 

3. Uchwała Nr 383.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg gminnych na terenie 

miejscowości Mikorzyn, gmina Kępno. 

4. Uchwała Nr 384.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadań publicznych w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy 

o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie 

Powiatu Kępińskiego. 

5. Uchwała Nr 385.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie 

ustalenia stawek czynszu i innych opłat za korzystanie z lokali mieszczących się w budynku 

stanowiącym własność Powiatu Kępińskiego, położonym w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 26. 

9. Uchwała Nr 386.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszczącego się w budynku stanowiącym 

własność Powiatu Kępińskiego, położonym w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 26. 

10. Uchwała Nr 387.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia lokali, mieszczących się w budynku 

stanowiącym własność Powiatu Kępińskiego, położonym w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 26. 

11. Uchwała Nr 388.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 grudnia 2022 r. w 

sprawie udzielenia pełnomocnictwa Magdalenie Misiak-Hojce – p. o. Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Słupi pod Kępnem do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego 

– Powiatu Kępińskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w 

Warszawie dotyczących udziału Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w programie 

Erasmus +. 

VI. Wnioski i wolne głosy 

• Nie wniesiono wolnych głosów i wniosków 

Na tym posiedzenie zakończono 
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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 


