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   PROTOKÓŁ Nr 14.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 7 marca 2019 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 - 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: 

 Informacja dotycząca zlecenia kontroli wewnętrznej procedury zakupu sprzętu do transmisji 

obrad na Sali sesyjnej. Kontrola została zlecona bezpośrednio po sesji w dniu 26 lutego, gdzie 

Radny Rady Powiatu Kępińskiego zarzucił, że postępowanie nie zostało to przeprowadzone 

zgodnie z prawem. Wynik kontroli zostanie przedstawiony Staroście Kępińskiemu w dniu 8 

marca.     

 Dofinansowanie dróg z nowego Funduszu Dróg Samorządowych- dyskusja dotycząca 

rozważenia ewentualnej rezygnacji z dofinansowania na przebudowę drogi Laski- Trzcinica w 

ramach PRGiPID i złożenie wniosku ponownie do nowego programu Fundusz Dróg 

Samorządowych. Dyskusja dotyczyła wysokości środków własnych, które należy 

zabezpieczyć na realizację powyższej inwestycji. W obecnym kształcie maksymalne 

dofinansowanie zgodnie z zapisami PGiPID wynosi 3mln zł, całość inwestycji zgodnie z 

wnioskiem o dofinansowanie to kwota ponad 9,5mln zł. Po otwarciu ofert w postępowaniu 

przetargowym najniższa oferta na realizację zadnia opiewała na kwotę 12 227 918,08zł. W 

przypadku przyjęcia poziomu cen przetargowych, wartość wkładu własnego wyniosłaby ok. 

9,3 mln zł. Zarząd rozważa złożenie wniosku do FDS z uwagi na możliwość uzyskania 

dofinansowania w przedziale od 50-80% wartości realizacji zadania w zależności od 

wskaźnika dochodowości jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku inwestycji 

przebudowy drogi Laski- Trzcinica dofinansowanie z programu FDS wyniosłoby minimum 

50% wartości realizacji zadania, co zmniejszy znacznie wkład własny ze strony powiatu. 

Zarząd przedstawi propozycję do dyskusji Radnym Rady Powiatu Kępińskiego na wspólnym 

posiedzeniu komisji.  
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 Nadwyżka budżetowa – propozycje zarządu w sprawie podziału nadwyżki budżetowej za 

2018r. Wysokość nadwyżki za rok 2018 to kwota 3 272 393,84zł, po odjęciu środków 

zaangażowanych uchwałami RPK Nr V/34/2019 z dnia 29.01.2019 oraz Nr VI/36/2019 z dnia 

26 lutego 2019r. i wydzieleniu środków na realizację projektów unijnych do podziału 

pozostaje kwota 2 142 992,69zł. W związku z pismem dyrektora SPZOZ (punkt poniżej) z 

prośbą o pożyczkę Zarząd proponuje przeznaczenie 1 000 000,00 zł na pożyczkę dla SPZOZ, 

zabezpieczenie kwoty w wysokości 20 000,00 tys. zł na budowę Sali gimnastycznej przy LO 

Nr I, a pozostałe środki w wysokości 1 122 992,69zł przeznaczyć na zadania drogowe, które 

będą realizowane w porozumieniu z gminami. 

 Budowa Sali gimnastycznej przy LO Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego – w związku z 

przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie realizacji zadania z Programu Sportowa 

Polska starosta przedstawił wstępny harmonogram budowy obiektu w przypadku uzyskania 

dofinansowania. Procedura przetargowa w drugiej połowie br., rozpoczęcie prac jeszcze w 

bieżącym roku przy sprzyjających warunkach pogodowych. Zakończenie realizacji zadania w 

czerwcu 2021r.. Zaangażowanie środków finansowych własnych 20 000,00zł – 2019r., 

3 000 000,00zł – 2020, 3 500 000,00zł -2021 plus środki pozyskanie z MS- 33% wartości 

kosztorysowej zadania jednak nie więcej niż 2 500 000,00zł.  

 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. Katowicka 8, 63-648 

Słupia pod Kępnem, 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej 

szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie 

na rok 2019. 
 

Projekty uchwał omówił Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu. 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał.  

 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

 
Po ponownej prośbie Zarządu Powiatu Kępińskiego dyrektor SPZOZ przygotował projekt uchwały uwzględniający 

w strukturze stanowisko dyrektora ds. medycznych. Uchwała nie zawiera uzasadnienia projektu oraz schematu 

struktury placówki. Dyrektor zostanie poproszony o uzupełnienie projektu uchwały. Projekt zostanie zaopiniowany 

na kolejnym posiedzeniu zarządu.  

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 
 

W dniu 28 lutego 2019r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej 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 powołanej uchwałą Nr 22.VI.2019 Zarządu 

Powiatu Kępińskiego z dnia 19 lutego 2019r. Podstawą przeprowadzenia konkursu jest uchwała Nr XII/131/2016 

Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych 

lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego. Komisja Konkursowa pozytywnie oceniła jeden wniosek o 

dofinansowanie złożony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie na kwotę 

19 290,37zł. Parafia otrzyma dofinansowanie w wysokości 100% realizacji zadania. W załączeniu do protokołu 

rekomendacja komisji konkursowej dotycząca wysokości udzielonych dotacji.   

 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie. Zostanie ona przekazana na ręce Przewodniczącego 

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 
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IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Oświadczenie dotyczące wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku Liceum 

Ogólnokształcącego nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie złożone przez obecną 

lokatorkę przedłożone do Zarządu Powiatu Kępińskiego. Sprawa dotyczy decyzji zarządu z dnia 

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

czynsz. Lokatorka w oświadczeniu uznaje swój dług i zobowiązuje się do spłaty należności w 

łącznej wysokości 66 406,02zł wraz z odsetkami do dnia 30.06.2019r. Ponadto zobowiązuje się 

do opuszczenia i opróżnienia lokalu do dnia 30 czerwca 2019r. Zarząd przychylił się do 

oświadczenia w związku z tym, iż pierwsza rata należności wpłynęła na konto powiatu zgodnie z 

terminem wskazanym w oświadczeniu. 

 

 Sprawozdanie Stowarzyszenia „Bezpieczny Dom” z realizacji zadania publicznego pod nazwą 

„Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kępińskim w 2018r.”. 

Sprawozdanie zostało sprawdzone przez wydziały ZPPP i FN pod względem merytorycznym i 

finansowym. Zarząd po zapoznaniu się z dokumentami zaakceptował sprawozdanie. 

 

 Roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z dofinansowania działalności Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem. Zarząd po pozytywnym zaopiniowaniu i kontroli 

merytorycznej i finansowej sprawozdania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

zatwierdził sprawozdanie. PCPR przeprowadzi również kontrolę w siedzibie WTZ-ów i przedłoży 

jej wyniki zarządowi. 

 

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

doskonalenia zawodowego nauczycieli z prośbą o zwiększenie planu finansowego wydatków na 

rok 2019 o 7 000,00zł. Dotychczasowy plan 4000,00, plan po zmianach 11 000,00zł. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie. Wniosek zostanie przekazany do wydziału FN celem 

wprowadzenia zmian w budżecie.  

 

 Opracowanie „Ocena stanu sanitarnego i sytuacja epidemiologiczna powiatu kępińskiego w roku 

2018” złożone przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie. Zarząd zapoznał się 

ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu 

celem przedłożenia na sesji Rady Powiatu Kępińskiego w miesiącu kwietniu.  

 

 Sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie powiatu kępińskiego w roku 

2018. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany Przewodniczącemu 

Rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia radnym oraz do Biura Bezpieczeństwa i 

Zarządzania Kryzysowego celem przedłożenia na Komisji Bezpieczeństwa.  

 

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie partycypacji w 

kosztach realizacji zadania przebudowy drogi powiatowej relacji Laski -Trzcinica. Wójt 

informuje, że w budżecie gminy Trzcinica zostały zabezpieczone środki w wysokości 

630 000,00zł na realizację powyższej inwestycji. Zarząd przyjął informację do wiadomości. Z 

gminą Trzcinica zostanie zawarte stosowne porozumienie dotyczące realizacji zadania.  

 

 Korespondencję Starosty Kępińskiego i Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie w sprawie zabezpieczenia przez SPZOZ ciągłości działania oddziału 

chirurgicznego. Po otrzymaniu informacji, że lekarze z oddziału chirurgicznego złożyli 

wypowiedzenia w listopadzie 2018r. i 28 lutego odchodzą z pracy starosta poprosił dyrektora 

SPZOZ o informację, na jakim etapie są rozmowy i negocjacje stawek, które mają doprowadzić 

do odwołania wypowiedzeń. Spotkanie w sprawie negocjacji wynagrodzeń chirurgów odbyło się 

dopiero w dniu 25 lutego z inicjatywy starosty w SPZOZ, z udziałem starostów i dyrektora 

SPZOZ. Stawki, które zostały zaproponowane lekarzom spowodują roczne skutki finansowe w 

wysokości ponad 400 000,zł. Zarząd zapoznał się z treścią korespondencji i przyjął ją do 

wiadomości. 

 

 Pismo Dyrektora Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie kierowane do Kierownika WTZ w 

Słupi pod Kępnem otrzymane do wiadomości Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie podziału 

środków PFRON na 2019r. Podział środków na działalność WTZ przedstawia się w proporcji 
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90% środki PFRON w wysokości 800 820,00zł, 10% środki powiatu w wysokości 88 980,00zł. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości. Środki zostaną uwzględnione w budżecie powiatu.   

 

 Pismo Sołtysa, Rady Sołeckiej oraz mieszkańców miejscowości Przybyszów z prośbą o 

uwzględnienie w budżecie powiatu i zrealizowanie prac remontowych na drodze powiatowej nr 

5678 przebiegającej od drogi krajowej nr 11 do Przybyszowa. Mieszkańcy wnioskują o 

regenerację istniejącej nawierzchni asfaltowej na całej szerokości i długości drogi masą asfaltową 

na zimno, rozważenie wytyczenia ścieżki pieszo-rowerowej, dokończenie wycinki drzew i 

krzewów rosnących w pasie drogi, obcięcie krzewów i konarów na odcinku od krzyża do Osin, 

wykonanie ścinki poboczy. Pismo wnosi o realizację zadania z uwagi na wcześniejsze 

wnioskowanie o remont oraz natężenie ruchu na drodze. Realizacja zadania możliwa będzie po 

2021r. z uwagi na wcześniej zaplanowane na terenie gminy Kępno inwestycje drogowe. W chwili 

obecnej Powiatowy Zarząd Dróg przeprowadzi doraźny remont drogi masą na zimno celem 

bieżącego zabezpieczenia nawierzchni. 

 

 Zawiadomienie Wójta Gminy Trzcinica dotyczące uzgodnienia projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Trzcinica. Uzgodnienie 

planu należy przesłać w terminie 21 dni od dnia udostępnienia projektu. Zarząd nie wniósł uwag 

do dokumentu. 

 

 Pismo dyrygenta Reprezentacyjnego Chóru Powiatu Kępińskiego CON BRIO z prośbą o 

zwiększenie wynagrodzenia za prowadzenie chóru działającego przy Państwowej szkole 

Muzycznej I st. Im. A. Tasmana w Kępnie, które od 20 lat nie uległo zwiększeniu. Pismo wnosi, 

że wysoki poziom chórzystów to efekt zaangażowania, starań, działań i inicjatyw kulturalnych 

prowadzącej. Dotychczasowe wynagrodzenie wynosi 500zł brutto miesięcznie. Zarząd 

zaopiniował prośbę negatywnie.  

 

 Pismo dyrygenta Reprezentacyjnego Chóru Powiatu Kępińskiego CON BRIO z prośbą o 

dofinansowanie wyjazdu reprezentacyjnego chóru do Brukseli w terminie 10-15.07.2019r. w 

celach koncertowych promujących powiat. Pismo wnosi, iż w rozmowie przeprowadzonej w 

styczniu władze starostwa ustosunkowały się pozytywnie do działalności chóru i propagowania 

kultury muzycznej w regionie. Chór występami uświetnia gminne i powiatowe uroczystości oraz 

prezentuje się podczas różnych imprez poza granicami powiatu a nawet kraju. Zarząd 

zaopiniował prośbę negatywnie, nie ma możliwości prawnej, aby udzielić dofinansowania na 

wnioskowany wyjazd. Szkoła Muzyczna nie jest jednostką organizacyjną samorządu 

powiatowego. 

 

 Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni kierowane do Przewodniczącego Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie przekazujące do wiadomości zarządu 

korespondencję dyrektora DPS z Burmistrzem Miasta i Gminy Kępno z 2015r. w sprawie 

wsparcia DPS w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

 

 Pismo Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w nawiązaniu do spotkania z przedstawicielami 

spółki Wodociągi Kępińskie z prośbą o informację w sprawie dalszego postępowania 

dotyczącego naliczenia opłaty za służebność przesyłu. Spółka zaproponowała opłatę roczną w 

wysokości 1250,00zł na podstawie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową 

służebności przesyłu. Zarząd nie akceptuje stawki zaproponowanej przez spółkę Wodociągi 

Kępińskie. Wydział merytoryczny wraz z Biurem Prawnym i dyrektorem DPS przygotuje się do 

spotkania negocjacyjnego ze spółką celem uzyskania wyższej stawki.  

 

 List otwarty Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych do Prezesa Rady 

Ministrów Mateusza Morawieckiego i Ministra Zdrowia w sprawie pogarszającej się sytuacji 

szpitali powiatowych, wynikająca ze wzrostu kosztów związanych z ich funkcjonowaniem. Jedna 

z przyczyn takiej sytuacji są decyzje Ministerstwa Zdrowia dotyczące wzrostu wynagrodzeń 

pracowników szpitali- działanie słuszne, jednak podejmowane bez rekompensaty skutków 

finansowych. Koszty wynagrodzeń w szpitalach przekraczają 70% przychodów. Rośnie 

zadłużenie szpitali a podniesienie kwoty bazowej minimalnego wynagrodzenia pracowników w 

ochronie zdrowia a także obietnice w sprawie podwyżek dla diagnostów laboratoryjnych, 

rehabilitantów jeszcze bardziej pogarszają sytuację finansową. Z analizy danych szpitali 
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powiatowych wynika ze dramatyczny stan finansów szpitali powiatowych został spowodowany 

drastycznym wzrostem kosztów oraz zablokowaniem możliwości wzrostu przychodów. Ryczałty 

dla szpitali funkcjonujących w sieci, wyliczone na podstawie wykonania z 2015r. aktualnie nie 

wystarczają na pokrycie kosztów funkcjonowania w związku, z czym ogromna ilość szpitali 

zakończyła ostatni rok strata, którą będą musiały pokryć samorządy. Wg przedstawicieli MZ i 

NFZ prawo i zasoby finansowanie nie pozwalają na podniesienie ryczałtu za 2018 rok i chociaż 

częściowe zrekompensowanie zwiększonych wydatków szpitali. Pismo wnosi, że Ministerstwo 

Zdrowia prowadzi świadomie politykę, która ma doprowadzić do ograniczenia liczby szpitali 

jednak metoda taka, zagraża bezpieczeństwu pacjentów i jest nieodpowiedzialna. Związek zwraca 

się o pilna rewizję polityki zdrowotnej poprzez wyrównanie kosztu świadczeń zdrowotnych za 

2018r., wzrost ryczałtu na 2019r., rekompensatę wzrostu kosztów świadczeń medycznych 

spowodowanych decyzjami płacowymi MZ, zmianę wyceny świadczeń medycznych z 

uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez szpitale na wynagrodzenia personelu medycznego, 

pełne finansowanie świadczeń ratujących życie, finansowanie świadczeń wykonanych przez 

szpitale ponad limit określony ryczałtem. Szpitale nie dysponują środkami własnymi, z których 

mogłyby uzupełnić braki, funkcjonują środkami pochodzącymi z NFZ i MZ. Zarząd przyjął 

pismo do wiadomości.  

 

 Pismo Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych SPZOZ Kępno z prośbą o udzielenie 

pożyczki w kwocie 2 500 000,00zł do czasu uzyskania kredytu z BGK. Prognozowany termin 

uzyskania pożyczki to maj-czerwiec 2019r. Na dzień 20.02.2019r. SPZOZ wykazuje 

zobowiązania wymagalne na kwotę 1 124 919,39zł. Złożone zostały dwa wnioski o odroczenie 

płatności ZUS na okres 6-ciu miesięcy za miesiąc grudzień i styczeń na łączną kwotę 1 305 

063,68zł. Obecnie SPZOZ posiada środki zabezpieczone na wynagrodzenia za miesiąc luty oraz 

kontrakty lekarskie. Zakładając termin uzyskania kredytu w miesiącu czerwcu zobowiązania 

wymagalne wyniosą szacunkowo ok 2,5 mln. Pożyczka umożliwi szpitalowi spłatę zaległych 

zobowiązań, pozwoli obniżyć lub uniknąć kosztów odsetek od zaległości oraz innych skutków 

windykacji do czasu uzyskania kredytu oraz podjęcia działań naprawczych wskazanych we 

wnioskach z audytu. Zarząd powiatu przekazał w 2019r. dla SPZOZ Kępno 2 dotacje w 

wysokości 797 402,80 zł oraz 750 000,00zł, które nie zostały jeszcze rozliczone. Zarząd 

dyskutował w sprawie. Zarząd proponuje udzielenie SPZOZ pożyczki ze środków nadwyżki 

budżetowej w wysokości 1 000 000,0zł. Propozycja zostanie przedstawiona do akceptacji i 

omówienia Radnym Rady Powiatu Kępińskiego na wspólnym posiedzeniu komisji. 

 

 Pismo Prezesa Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dofinansowania w kwocie 1 000,00zł organizacji 42 edycji 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród dla dzieci i młodzieży.  

Zarząd Powiatu Kępińskiego, jako współorganizator imprezy zaopiniował wniosek pozytywnie. 

 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w sprawie zabezpieczenia 

środków finansowych na cele remontowe budynku związane z wykonaną ekspertyzą techniczną 

dotyczącą przepisów bezpieczeństwa pożarowego. Ekspertyza oczekuje na opinię Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Zarząd zdecydował, że środki w budżecie powiatu 

zostaną zabezpieczone niezwłocznie po otrzymaniu stanowiska Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej i przedstawieniu wartości kosztorysowych prac koniecznych do 

wykonania. 

 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie z prośbą o wyrażenie zgody 

na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości Stowarzyszeniu Wrota Wielkopolski z 

siedzibą w Baranowie na wykonanie zadań statutowych związanych z realizacją projektu 

współpracy dotyczącego wzmacniania kapitału społecznego przez podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Zarząd zaopiniował 

prośbę pozytywnie. Wydział merytoryczny przygotuje stosowną uchwałę zarządu na kolejne 

posiedzenie. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 24.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 marca 2019r. w sprawie 

ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi 

pod Kępnem ul. Katowicka 8, 63-648 Słupia pod Kępnem 
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 Uchwała Nr 25.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 marca 2019r. w sprawie ustalenia 

wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2019 

 

 

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 


