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 PROTOKÓŁ Nr 180.VI.2022 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 15 LISTOPADA 2022 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. 

• Spotkanie z jednostkami organizacyjnymi w celu omówienia budżetów na 2023r. 

• Spotkanie z przedstawicielami SPZOZ oraz PBK- wykonawca budowy oddziału leczniczo-

rehabilitacyjnego w Grębaninie 

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

 

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu 

uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego.  

 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu 

uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2023 wraz z uzasadnieniem. 

 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie w zakresie programu Ministerstwa 

Cyfryzacji „mLegitymacja szkolna”. 

 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do 

opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu 
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nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 

2023 r.” oraz określenia regulaminu jej pracy. 

 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, 

których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia 

form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2023. 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym organy prowadzące są zobowiązane do podjęcia 

w terminie do końca stycznia uchwały w powyższej sprawie. Podział środków musi być 

zaopiniowany przez reprezentatywne organizacje związkowe. Związki mają 30 dni na wyrażenie 

opinii. Biorąc pod uwagę długi termin opiniowania i okres świąteczny zasadne jest przyjęcie 

projektu uchwały i skierowanie go do zaopiniowania do związków zawodowych, aby na jednym z 

pierwszych posiedzeń w styczniu 2023 r.  zarząd mógł przyjąć uchwałę a placówki oświatowe 

miały podstawy do realizacji zadań w powyższym zakresie od początku nowego roku. 

 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

 

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

Kępińskiego: 

1. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/254/2022 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na 

które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2022 roku dla Powiatu 

Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Dokument zostanie przekazany 

Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem skierowania na posiedzenia właściwej komisji 

a następnie przedłożenia na najbliższej sesji rady powiatu. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:. 

 

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

listopada 2022r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 76 

osób. Zarząd przyjął informacje do wiadomości. 

 

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

listopada 2022r. Policealnej Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie. Liczba uczniów –194 osób w 

systemie stacjonarnym, 22 osób w systemie dziennym. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości 

 

3. Pismo Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kępnie z prośbą o zajęcie stanowiska w 

sprawie wyrażenia przez dyrektora w/w szkoły zgody na zmianę trasy inwestycji spółki 

Energetyka Cieplna pn.: „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla Osiedla Wiosny Ludów w 

Kępnie” w granicach działek stanowiących własność Powiatu Kępińskiego będących w 

trwałym zarządzie LO. Prezes Energetyki Cieplnej złożył wniosek do Dyrektora LO o 

akceptację zmiany przebiegu trasy w związku ze zmianą sposobu zagospodarowania części 

terenów pierwotnie uzgodnionych, jako możliwe do przeprowadzenia sieci ciepłowniczej w 

ramach w/w zadania.  Zarząd, po zapoznaniu się z przebiegiem nowej trasy pozytywnie 
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zaopiniował wyrażenie przez dyrektora LO zgody na jej zmianę z uwzględnieniem warunków 

gwarancji, którą objęte są sala gimnastyczna oraz kompleks boisk. 

4. Pismo Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie 

otrzymane w odpowiedzi na pismo zarządu z decyzją o pozostawieniu w trwałym zarządzie 

szkoły nieruchomości zabudowanej, stanowiącej działkę nr 1913 o powierzchni 0,2530 ha - 

stara sala gimnastyczna. Zarząd zapoznał się z pismem. 

  

5. Sprawozdanie Stowarzyszenia Operetka Wrocławska z realizacji zadania publicznego „Lata 

20, Lata 30.Na WYNOS!” Sprawozdanie zostało sprawdzone przez wydziały ZPPP i FN pod 

względem merytorycznym i finansowym. Zarząd zaakceptował sprawozdanie. 

 

6. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe z realizacji zadania pn.: „Dzielnicowy bliżej nas” 

realizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Kępnie zgodnie z porozumieniem 

zawartym z Powiatem Kępińskim z dnia 5 września 2022r. Sprawozdanie zostało sprawdzone 

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

sprawozdanie. 

 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 375.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie 

sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Kępińskiego  

2. Uchwała Nr 376.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie 

sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2023 

wraz z uzasadnieniem 

 

3. Uchwała Nr 377.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie w 

zakresie programu Ministerstwa Cyfryzacji „mLegitymacja szkolna”. 

 

4. Uchwała Nr 378.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej 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 2023 r.” oraz określenia regulaminu jej pracy. 

 

 

5. 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 


