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 PROTOKÓŁ Nr 193.VI.2023 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 8 MARCA 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  

 

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. 

• Powiatowa Rada Rynku Pracy- zakończenie kadencji, 

• Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

pracownikom Meritum Competence Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, w zakresie 

opracowania i sporządzenia „Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla 

Powiatu Kępińskiego na lata 2021-2024  z perspektywą do 2028 roku za lata 2021-

2022”, 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi wewnętrznej nr G63 w Baranowie 

położonej na działkach o nr ewidencyjnym 1632,1539/4, 1656, 1581 obręb Baranów.   

4. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania komisji konkursowej 

opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Uchwałą Nr 406.VI.2023 

Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 lutego 2023 r. 
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Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

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

Kępińskiego: 

• Nie wniesiono uchwał rady pod obrady 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. 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 zdecydował o złożeniu wniosku o zmianę w planie 

zagospodarowania przestrzennego w obszarze budynku starej Sali gimnastycznej 

Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie.  

2. 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.  

3. Zawiadomienia wydziału GGN o zakończeniu postępowań dowodowych w sprawie 

ustalenia odszkodowań należnych do wypłacenia przez Zarząd Powiatu Kępińskiego za 

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.  

4. Zawiadomienia wydziału GGN o sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego 

operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości przejętych na własność 

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.  

5. Protokoły z kontroli kompleksowych przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 

Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni 

za rok 2021. Zgodnie z § 81 Statutu Powiatu Kępińskiego egzemplarz protokołu 

otrzymuje Zarząd Powiatu. Kontrole przeprowadzone w w/w instytucjach nie wykazały 

żadnych negatywnych spostrzeżeń, uchybień i uwag. Jako potrzebę wskazano, w 

protokole dotyczącym PBP, konieczność pozyskania środków na przeprowadzenie 

remontu pomieszczeń. Zarząd zapoznał się z protokołami.  

6. Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie przekazujące 

opracowanie „Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna powiatu kępińskiego 

w roku 2022”. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany 

Przewodniczącej rady powiatu Kępińskiego celem przedstawienia na sesji rady powiatu.  

7. Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kępnie z wnioskiem o rozważenie możliwości 

współfinansowania przez Starostwo Powiatowe w Kępnie zakupu oznakowanego 

radiowozu typu SUV dla Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej 

Policji w Kępnie w systemie 50%/50% w ramach Programu Modernizacji Policji 2022 - 
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2025 poprzez Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w 

Poznaniu. Komendant zwraca się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty 

w wysokości 100 000,00zł. Zarząd w chwili obecnej nie dysponuje wolnymi środkami w 

budżecie. Wniosek zostanie rozpatrzony w drugim półroczu po rozstrzygnięciu 

postepowań przetargowych dotyczących zaplanowanych inwestycji na rok 2023.  

8. Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie z opinią do sprawozdania za 

okres od 1.01 – 31.12.2022r. z realizacji zadania publicznego przez Caritas Diecezji 

Kaliskiej w zakresie prowadzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Słupi 

pod Kępnem oraz z prośbą o akceptację sprawozdania. PCPR nie wnosi zastrzeżeń do 

realizacji w/w zadania przez Caritas Diecezji Kaliskiej. Zarząd po zapoznaniu się z opinią 

PCPR zaakceptował sprawozdanie. 

9. Pismo Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z informacją o 

złożeniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach 

działania 9.1 WRPO wniosku o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Zakup 

wyposażenia dla Oddziału Leczniczo- Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie” oraz z informacja o konieczności 

zakończenia realizacji zadania w przypadku otrzymania dofinansowania do dnia 30 

września 2023r. bez możliwości przedłużenia. Zakończenie realizacji zadania 

inwestycyjnego budowy nowego budynku oddziału w Grębaninie przewidziane zostało 

zgodnie z umową z Wykonawcą na dzień 30.11.2023r. Szpital wnosi o zorganizowanie 

spotkania z Wykonawcą w celu przyspieszenia terminu realizacji zadania 

inwestycyjnego w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku i przyznania 

dofinansowania z WRPO do zakupu wyposażenia. Spotkanie zostanie zorganizowane 

po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu realizacji w/w zadania ze środków WRPO. 

10. Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas 

nieokreślony 1 nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości  

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

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

Liczba badań RTG i mammografii ogółem w lutym –1816, w tym badania komercyjne 

227. 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. 

12. Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie dotyczące badań 

powietrza w obiekcie Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. Zarząd zleci ZSS 

w Słupi przeprowadzenie badań powietrza i zwrotnego przedstawienia ich wyników. 

V. Na posiedzeniu podjęto: 
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1. Uchwała Nr 411.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Meritum Competence Sp. z o. o. z siedzibą w 

Warszawie, w zakresie opracowania i sporządzenia „Raportu z realizacji Programu 

ochrony środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata  2021-2024  z perspektywą do 2028 

roku za lata 2021-2022”. 

2. Uchwała Nr 412.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kępnie, 

3. Uchwała Nr 413.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, drogi wewnętrznej nr 

G63 w Baranowie położonej na działkach o nr ewidencyjnym 1632,1539/4, 1656, 1581 

obręb Baranów. 

4. Uchwała Nr 414.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym 

Uchwałą Nr 406.VI.2023 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 lutego 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 


