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 PROTOKÓŁ Nr 191.VI.2023 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 14 LUTEGO 2023 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 – nieobecny 

3. Anna Peter – Z-ca Głównego Księgowego 

 

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. 

• Podpisanie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego umowy na realizację 

zadania dofinansowanego ze środków WRPO 2014-2020 dotyczącego 

termomodernizacji budynku PCPR i ZSP Nr 2, 

• Otwarcie oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w SPZOZ w Kępnie, 

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- sala gimnastyczna przy LO Nr I, 

• Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Kępińskiego – Łęka Opatowska 

• Otwarcie hali sportowej w Bralinie, 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny 

możliwości partycypacji obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 

terytorium tego państwa w kosztach pomocy o charakterze socjalnym udzielanej im przez 

Wojewodę Wielkopolskiego realizowanej przez Powiat Kępiński. 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2023 roku przez 
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organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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 LIV/297/2022 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 

rok 2023, 

• Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/296/2022 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej 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. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie otrzymane 

w odpowiedzi na pismo zarządu dot. bieżącego stanu realizacji zadania pn. „Przebudowa 

oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 

łóżek poprzez dobudowę nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo- ginekologicznego i 

noworodkowego oraz przebudowę traktu porodowego Szpitala w Kępnie wraz z dostosowaniem 

trzech klatek schodowych K1, K2, K3 do obowiązujących przepisów”, terminie zakończenia i 

uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz ewentualnych zagrożeniach 

realizacji umowy, jeżeli takie zachodzą. Zarząd zapoznał się z pismem. 

 

2. Sprawozdanie Stowarzyszenia Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński z realizacji zadania 

publicznego „Za Mundurem Kępno sznurem 2022” Sprawozdanie zostało sprawdzone przez 

wydziały ZPPP i FN pod względem merytorycznym i finansowym. Zarząd zaakceptował 

sprawozdanie. 

 

3. Zawiadomienia wydziału GGN 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.  

 

4. Sprawozdanie roczne z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. Zarząd zapoznał 

się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany do Przewodniczącej Rady Powiatu 

Kępińskiego celem przedłożenia na sesji Rady Powiatu w marcu 2023 r.  

 

5. Zawiadomienia wydziału GGN o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie 

ustalenia odszkodowania należnego do wypłacenia za nabycie działek, które stały się własnością 

Powiatu Kępińskiego w związku z inwestycją drogową „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5681P 

na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39- Grębanin- Kolonia II do granicy z Gminą 

Bralin” Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

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

lutego 2023r. Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie. Liczba uczniów –161 osób w 
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systemie stacjonarnym, 21 osoby w systemie dziennym. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

 

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

lutego 2023r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 74 osoby. 

Zarząd przyjął informacje do wiadomości 

 

8. Przekazane przez Wydział Edukacji i Sportu sprawozdanie z wykorzystania środków na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Kępiński w 2022r. wraz z kopiami sprawozdań przekazanych przez dyrektorów szkół i placówek. 

Zarząd zaakceptował sprawozdanie. 

 

 

 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 405.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie 

powołania Zespołu do spraw oceny możliwości partycypacji obywateli Ukrainy,  którzy 

przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z 

działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, w kosztach pomocy o 

charakterze socjalnym udzielanej im przez Wojewodę Wielkopolskiego realizowanej przez 

Powiat Kępiński. 

2. Uchwała Nr 406.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu 

Kępińskiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

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 


