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 PROTOKÓŁ Nr 192.VI.2023 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 21 LUTEGO 2023 roku o godz. 11:30 

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 – Za-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. 

• Dyskusja nt. miejsca organizacji dożynek powiatowych oraz festynu Pożegnanie 

lata,   

• Spotkanie z Wojewodą i Wielkopolskim Kuratorem Oświaty w sprawie organizacji 

roku szkolnego 2023/2024, omówienia matur na nowych zasadach i programów 

edukacyjnych oraz spraw bieżących- udział Wicestarosta Kępiński i Naczelnik 

Wydziału Edukacji i Sportu, 

•  Udział w Forum Rolniczym Powiatu Kępińskiego- organizator ARiMR, 

• Podsumowanie rocznej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej, 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Barbarze Howis Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie do 

samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego – Powiatu Kępińskiego we 

wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie 

dotyczących udziału Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie w programie 

Erasmus + 
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2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Bogumile Drobina Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie do 

samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego – Powiatu Kępińskiego we 

wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie 

dotyczących udziału Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie w programie 

Erasmus + 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Laski, gmina 

Trzcinica, 

Wójt Gminy Trzcinica zwrócił się z prośbą o wydanie opinii w zakresie zaliczenia dróg 

stanowiących własność Gminy Trzcinica do kategorii dróg gminnych publicznych. Drogi 

stanowią siatkę komunikacyjną na ternie miejscowości Laski.    

4. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Zastępcy 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania 

oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kępińskiego związanych z Umową Nr 

KLU/000049/15/D z dnia 24 stycznia 2023 roku o realizację przez Samorząd 

powiatowy programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

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- autopoprawka zarządu, 

• 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- autopoprawka zarządu, 

 

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. Sprawozdanie Stowarzyszenia Kobiety Aktywne Gminy Baranów z realizacji zadania 

publicznego „Migaj z nami” Sprawozdanie zostało sprawdzone przez wydziały ZPPP i 

FN pod względem merytorycznym i finansowym. Zarząd zaakceptował sprawozdanie. 

2. Sprawozdanie merytoryczne roczne z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania 

środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi p./Kępnem za za rok 2022r. 

Sprawozdanie zostało skontrolowane i zatwierdzone przez PCPR, które ocenia 

działalność WTZ-ów pozytywnie. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował 

sprawozdanie.  

3. Decyzje Starosty Kępińskiego ustalające odszkodowanie dla osób, których 

nieruchomości stały się własnością Powiatu Kępińskiego 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. Zawiadomienia wydziału GGN o zakończeniu postępowań dowodowych w sprawie 

ustalenia odszkodowań należnych do wypłacenia przez Zarząd Powiatu Kępińskiego za 
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nabycie 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.  

5. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z 

informacją o ilości wykonanych badań RTG i mammografii w miesiącu styczniu 2023 r. 

Liczba badań RTG i mammografii ogółem w styczniu –1917, w tym badania komercyjne 

258. 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. 

6. Wniosek o zmianę w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 o kwotę 

8 000,00zł z przeznaczeniem na wymianę pompy w przepompowni kanalizacyjnej. 

Pompa uległa awarii, ze względu na stan techniczny i wiek urządzenia nie ma 

możliwości jej naprawienia. Urządzenie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

palcówki. Dokument zostanie przekazany do wydziału FN celem uwzględnienia w 

zmianach w budżecie. 

7. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z zawiadomieniem o podjęciu przez Radę 

Miejską w Kępnie uchwały nr LIV/376/2022 z dnia 27 października 2022r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kępno dla obszaru miasta Kępno. Wnioski do miejscowego 

planu mogą być składane formie pisemnej do UMiG Kępno w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia. Zarząd rozważy złożenie wniosku o zmianę w planie w 

obszarze budynku starej Sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie w 

związku z dyskusją o dalszych planach zagospodarowania obiektu. 

8. W związku z informacjami o zbliżającym się naborze wniosków w WUW dla zadań 

powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa 

ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na 2021 rok zarząd 

zdecydował o przygotowaniu przez PZD dokumentacji projektowych zgodnie z 

wymaganiami programu na przejścia w Kuźnicy Trzcińskiej, Myjomicach, 

Domasłowie, Kępnie-ul. Wiosny Ludów, ul. Kościuszki.  

9. W związku z budową przez Gminę Baranów kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Joanka, w pasie drogi powiatowej, w której posadowiona jest również kanalizacja 

deszczowa budowana systemem gospodarczym przez mieszkańców, dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg poinformował o potrzebie remontu istniejącego systemu 

odprowadzania wody deszczowej. Szacowany koszt realizacji zadania ok. 1,2 mln. Z 

uwagi na brak wolnych środków w budżecie powiatu zakres remontu zostanie 

okrojony do niezbędnego minimum.  

10.  W odpowiedzi na liczne wnioski Radnego Rady Powiatu Kępińskiego Mariana 

Góreckiego o wybudowanie ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Słupia i 

Jankowy zarząd zleci Powiatowemu Zarządowi Dróg ogłoszenie postepowania 

przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej wnioskowanego zadania.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 407.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Barbarze Howis Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie do samodzielnego reprezentowania Organu 
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Prowadzącego – Powiatu Kępińskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju 

Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

Nr 2 w Kępnie w programie Erasmus + 

2. Uchwała Nr 408.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w 

Kępnie do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego – Powiatu 

Kępińskiego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie 

dotyczących udziału Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie w programie 

Erasmus + 

3. Uchwała Nr 409.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg gminnych w 

miejscowości Laski, gmina Trzcinica, 

4. Uchwała Nr 410.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kępnie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do 

składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kępińskiego związanych z Umową Nr 

KLU/000049/15/D z dnia 24 stycznia 2023 roku o realizację przez Samorząd powiatowy 

programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. 

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 


