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PROTOKÓŁ Nr 137.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 29 listopada 2021 roku o godz. 10:45 

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. 

 Pandemia w placówkach oświatowych – szkoły zawieszają zajęcia, 

 Podpisanie porozumień na transport zbiorowy z gminami Baranów i Trzcinica,  

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyboru oferty na powierzenie 

realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie 

Kępińskim w 2022r. 

 

Uchwałą Nr 271.VI.2021 z dnia 26.10.2021r. Zarząd Powiatu Kępińskiego ogłosił otwarty 

konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2022r. W budżecie na ten cel zaplanowana została 

łączna kwota w wysokości 64 020,00 zł. Komisja powołana uchwałą Nr 275.VI.2021 z dnia 

15.11.2021r. do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie 

realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 



Strona 2 z 2 

2022r. dokonała oceny ofert złożonych w odpowiedzi na konkurs na posiedzeniu w dniu 24 i 26 

listopada 2021r. i po sporządzeniu protokołu z przebiegu postępowania wraz ze zbiorczym 

wykazem ofert i propozycją wysokości dotacji, przedłożyła go Zarządowi, który podejmuje 

ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty. Oferta rekomendowana do wyboru przez komisję 

to oferta Stowarzyszenia Honeste Vivere z Warszawy.  

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

 

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

Kępińskiego: 

1. Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

1. Nie wniesiono pism pod obrady zarządu. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 279.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 listopada 2021 r. w 

sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2022r. 

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: M. Osada 


