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PROTOKÓŁ Nr 119.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 7 LIPCA 2021 roku o godz. 13:00 

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 - zdalnie 

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu -zdalnie 

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu -zdalnie 

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. 

 Odbiór i pozwolenie na użytkowanie Hali Sportowej przy LO Nr I, odbiór ul. 

Dworcowej- otwarcie 17.07.2021r. 

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

1. Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu. 

 

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

Kępińskiego: 

1. Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

1. Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dot. uproszczonej 

oferty realizacji zadania publicznego pn. „FACHMAN” złożonej zgodnie z art. 19a ustawy o 

pożytku publicznym i wolontariacie przez Fundację Nowoczesny Konin. Po dokonaniu 

sprawdzenia oferty stwierdzono, iż nie spełnia ona wymagań formalnych - papierowa 

wersja oferty nie została wygenerowana z programu – brak sumy kontrolnej. Wyżej 
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wymieniony brak skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości, wydział merytoryczny przygotuje informację do oferenta. 

 

2. Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dot. uproszczonej 

oferty realizacji zadania publicznego pn. „Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę” złożonej 

zgodnie z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przez Parafię Rzymsko- 

Katolicką p.w. Św. Anny w Bralinie. Oferta uzyskała pozytywną ocenę formalną, zostanie 

wywieszona na stronie BIP Starostwa Powiatowego zgodnie z procedurą art. 19a ustawy o 

pożytku publicznym i wolontariacie. Zarząd rozpatrzy ofertę po dopełnieniu procedury w 

trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.  

 

3. Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dot. uproszczonej 

oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a przez Koło Gospodyń 

Wiejskich w Chojęcinie z informacją o rezygnacji przez KGW z realizacji zadania 

publicznego. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

4. Zarząd rozpatrzył wnioski o przyznanie świadczeń zdrowotnych nauczycielom, 

nauczycielom emerytom, rencistom oraz osobom pobierającym świadczenia 

kompensacyjne ze szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kępiński. Wpłynęło 5 

wniosków. Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/181/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 

maja 2021 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 

zdrowotnej nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 4321) Zarząd w oparciu o 

złożone dokumenty dotyczące wysokości poniesionych kosztów leczenia oraz oświadczeń 

o wysokości dochodów postanowił przyznać jednorazowe świadczenia pieniężne 2 

osobom w wysokościach 1000 zł oraz 290 zł. Świadczenia zostaną przekazane na 

wskazane we wnioskach numery kont bankowych. Środki na powyższy cel są 

zabezpieczone w planach finansowych poszczególnych podmiotów oświatowych. Ze 

względu na nie spełnienie warunku zapisanego w § 4 ust. 3 pkt. 2 cytowanej powyżej 

uchwały tj. nie załączenia imiennych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów 

leczenia nie przyznano świadczeń 3 osobom. 

 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów. 

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: M. Osada 


