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   PROTOKÓŁ Nr 13.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 19 lutego 2019 roku o godz. 14:00  

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- nieobecna 

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu 

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu 

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu - nieobecny 

 

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: 

 Omówienie dokumentacji Myjomice- Ostrówiec.  

 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o 

przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu 

kępińskiego, 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej 

oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Uchwałą Nr 18.VI.2019 Zarządu Powiatu 

Kępińskiego z dnia 31 stycznia 2019r. 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobierane przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019. 

 
Projekt powyższej uchwały zostanie skierowany do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli 

działającym na terenie powiatu kępińskiego. Uchwałę omówił Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał.  

 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego: 
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 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2018 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu powiatu na rok 2019 

 
Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Zostaną one przekazane na ręce Przewodniczącego 

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Pismo Ministra Finansów kierowane do zarządów powiatów z informacją o wynikających z 

ustawy budżetowej na 2019r. z dnia 16 stycznia 2019r. rocznych kwotach części subwencji 

ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa ustalonych według zasad 

określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z pisma wynika, że 

subwencja oświatowa dla Powiatu Kępińskiego zostanie pomniejszona o kwotę 176 686,00zł. 

Zarząd po analizie budżetu zdecyduje o ewentualnych przesunięciach środków na uzupełnienie 

obciętej kwoty. 

 

 Pismo Prezesa Spółki Wodociągi Kępińskie z prośbą o spotkanie w sprawie omówienia 

służebności przesyłu za rurociągi kanalizacyjne znajdujące się na działce Domu Pomocy 

Społecznej w Rzetni. Sprawa dotyczy pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z 

prośbą o podjęcie działań w celu uregulowania prawnego dotyczącego ustanowienia służebności 

przesyłu rurociągu kanalizacyjnego tłocznego, będącego własnością spółki Wodociągi Kępińskie 

przebiegającego przez działkę 555/8, której właścicielem Powiat Kępiński- posiedzenie zarządu z 

dnia 19.10.2018r. Zarząd zapoznał się z pismem. Z prezesem spółki zostanie umówione spotkanie 

celem omówienia powyższej sprawy. 

 

 Pismo Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem z prośbą o 

możliwość zmiany przeznaczenia kosztów finansowanych ze środków powiatu w kwocie 

60 000,00zł na prowadzenie WTZ na zakup dodatkowego wyposażenia w roku 2019.W styczniu 

br. WTZ-ty złożyły wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między 

regionami III, środki są niezbędne na zabezpieczenie wkładu własnego realizacji zadania. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie w sprawie współpracy w 

organizacji Obchodów 100-lecia Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Kępińskim oraz o 

objęcie przedsięwzięcia patronatem. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. Powiat obejmie 

imprezę patronatem oraz włączy się we współorganizację przedsięwzięcia.  

 

 Pismo lokatorki mieszkania w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. mjra Henryka 

Sucharskiego w Kępnie z prośba o przesunięcie terminu wypowiedzenia umowy najmu do 1 

czerwca 2019r. Pismo informuje, że w okresie zimowym trudno znaleźć lokal zastępczy oraz, że 

lokatorka zobowiązuje się spłacić wszystkie należności w ratach. Sprawa dotyczy decyzji zarządu 

z dnia 25 września 2018r. o eksmisji lokatorki z uwagi na brak uregulowania od lat należności za 

czynsz. Kwota zaległości wynosi ok 48 000,00zł. Do lokatorki wielokrotnie wystosowywane były 

nakazy zapłaty, które pozostają nieuregulowane. Zarząd zapoznał się z pismem i podtrzymuje 

stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 11 stycznia 2019r. gdzie wypowiada umowę najmu 

lokalu mieszkalnego położonego w Kępnie przy ul. Dabrowskiego 3, znajdującego się w 

budynku Liceum Ogólnokształcącego nr I im mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie, zawartą w 

dniu 20 marca 2000 r. z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa w dniu 

28 lutego 2019 r.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 
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 Uchwała Nr 22.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie 

powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego, 

 

 Uchwała Nr 23.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 lutego 2019r.w sprawie 

powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym 

Uchwałą Nr 18.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 31 stycznia 2019r.  

 

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   /-/ 

Protokołował: M. Osada 


