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 PROTOKÓŁ Nr 189.VI.2023 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 19 STYCZNIA 2023 roku o godz. 9:00 

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  

3. Paweł Jeziorny – Naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji 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. 

• Omówienie kalendarza imprez na 2023r. wraz z planem finansowym. 

• Zaproszenie na koncert kolęd – niedziela 22 stycznia kościół pw. Św. Marcina w 

Kępnie. 

• Obchody powrotu Ziemi Kępińskiej do Macierzy. 

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

Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu. 

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

Kępińskiego: 

Nie wniesiono projektów uchwał rady pod obrady zarządu.  

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:. 

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

miesiąca stycznia 2023r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba 

uczniów – 76 osób. Zarząd przyjął informacje do wiadomości. 
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2. Przekazane przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu sprawozdanie z realizacji pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Kępiński w 2022r. Planowany 

odpis na pomoc zdrowotną na rok 2022 w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Powiat Kępiński wynosił 20 000,00zł. Wykorzystano kwotę 3 430,00zł na pomoc dla 6 osób. 

Zarząd zapoznał się i zaakceptował sprawozdanie przedłożone przez wydział ES.  

3. Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dotyczące ustalenia miesięcznego 

kosztu utrzymania mieszkańca w DPS Rzetnia. Średni miesięczny koszt utrzymania 

mieszkańca na 2023r. wyliczony w oparciu o art. 6 ust.15 ustawy o pomocy społecznej 

6595,00zł. Zarząd na podstawie art. 6 ust. 15 i art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 powyższej ustawy 

ustalił koszt utrzymania jednego mieszkańca DPS w Rzetni, w 2023r. w wysokości – 

5 890,00 zł. 

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

rozpatrzenia przez zarząd pismo Przewodniczącego Rady powiatowej Wielkopolskiej Izby 

Rolniczej w Kępnie w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Sali konferencyjnej CKU w celu 

zorganizowania forum dla rolników z powiatu kępińskiego pn.: „Wielkopolskie Fora Rolnicze- 

Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi” w dniu 17 lutego 2023r. Z uwagi na to, iż placówka 

znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 zarząd 

postanowił pozostawić w/w sprawę do rozpatrzenia Pani Dyrektor. 

 

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

rozpatrzenia przez zarząd pismo Prezesa Powiatowego Koła Pszczelarzy w Kępnie w 

sprawie nieodpłatnego udostępnienia Sali konferencyjnej CKU w celu zorganizowania 

szkolenia dla członków Powiatowego Koła Pszczelarzy w Kępnie w dniu 4 lutego 2023r. Z 

uwagi na to, iż placówka znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 2 zarząd postanowił pozostawić w/w sprawę do rozpatrzenia Pani 

Dyrektor. 

 

6. Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie w sprawie naliczenia 

opłaty za wykonanie czynności kontrolnych w związku z bieżącym nadzorem sanitarnym w 

budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie. Zarząd zapoznał się z decyzją. 

Opłata zostanie uregulowana ze środków budżetu placówki.  

 

7. Zawiadomienia wydziału GGN ( 22 zawiadomienia) o sporządzeniu przez rzeczoznawcę 

majątkowego operatów szacunkowych określających wartość rynkową przejętych przez 

Powiat Kępiński nieruchomości w związku z wydaniem decyzji ZRID dla zadania pn.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z DK nr 39 Grębanin- 

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

 

8. Przekazane przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, skontrolowane rozliczenie roczne 

z wykorzystania dotacji za 2022 dla niepublicznej szkoły – Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Kępnie. W 2022r. przekazano kwotę dotacji w wysokości 48 388,16 zł na 698 

uczniów oraz dotacje na za uzyskane świadectwa dojrzałości dla 3 uczniów w wysokości 

7 711,58zł. Zwrot dotacji niewykorzystanej to kwota 706,86zł. Zarząd zapoznał się z 

dokumentami przedłożonymi przez wydział ES i zaakceptował rozliczenie. 

9. Zarząd zapoznał się z analizą średnich wynagrodzeń uzyskanych na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Kępiński. Sporządzona analiza wykazała, że Powiat Kępiński 

poniósł w 2022 roku wydatki zapewniające uzyskanie przez nauczycieli wymaganych 

średnich wynagrodzeń na obszarze działania jednostki samorządu w każdej z grup stopnia 

zawodowego. Zarząd zapoznał się i zaakceptował sprawozdanie. Dokument zostanie 

przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej, organowi stanowiącemu, dyrektorom szkół 

oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.  
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10. Pismo Wydziału GGN w sprawie prośby o przekazanie przez Zarząd Powiatu Kępińskiego 

informacji o wydaniu przez byłych właścicieli działek zajętych pod inwestycję pn.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z DK nr 39 Grębanin- 

Kolonia II do granicy z Gminą Bralin” oraz „Rozbudowa 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” w 

związku z toczącym się postępowaniem w przedmiocie ustalenia wysokości należnego 

odszkodowania. Zarządowi Powiatu Kępińskiego została wydana nieruchomość Polskich 

Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskiej 142A, 

stanowiącą działkę nr 592/1 o pow. 0,0665 ha, położoną w obrębie 300801_2.0006 

Mroczeń, gmina Baranów, zajętą na realizację inwestycji drogowej na podstawie decyzji 

Starosty Kępińskiego nr 2/2021 z dnia 08 grudnia 2021 roku znak AB.6745.3.2021, 

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 m. Turkowy”. Natomiast żaden z byłych 

właścicieli pozostałych działek wymienionych w piśmie nie zwrócił się do Zarządu z 

informacją o wydaniu przedmiotowych nieruchomości. 

11. Wniosek o objęcie honorowym patronatem powiatowego konkursu plastycznego na plakat 

promujący Narodowe Czytanie „Na Niemnem” organizowanego przez bibliotekę Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie, bibliotekę Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 

2, bibliotekę Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie oraz 

PBP Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Termin konkursu Luty - Kwiecień 20223. 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród – wrzesień 2023r. Zarząd zaopiniował wniosek 

pozytywnie. 

12.   

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu.  

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 


