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   PROTOKÓŁ Nr 16.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 18 marca 2019 roku o godz. 14:30  

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 – 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: 

 Sprawozdanie końcowe z audytu Audyt efektywności i organizacji dotyczącej funkcjonowania 

krytej pływalni w Słupi pod Kępnem.  

 

 ul. Dworcowa- propozycja finansowania w wysokości 40%wartości realizacji zadania przez 

Miasto i Gminę Kępno. Zarząd wystosuje pismo w sprawie podtrzymania propozycji 

finansowania zadania.  

 

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

Nie przedłożono projektów uchwał Zarządu 

 

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. 
 

 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 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu rehabilitacji osób Niepełnosprawnych przypadające według 

algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
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zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

 

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

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu kępińskiego 

od dnia 1 września 2019r.  

 

Przed podjęciem uchwały niezbędne jest wystąpienie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w celu 

uzyskania opinii w sprawie zgodności z warunkami określonymi w art. 39 ust. 7 i 7a ustawy Prawo 

Oświatowe.  Po uzyskaniu opinii projekt dokumentu zostanie skierowany do Przewodniczącego rady 

Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na sesji rady.  

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Sprawozdanie Zarządu Powiatu Kępińskiego z realizacji Programu Opieki Nad Zabytkami 

Powiatu Kępińskiego za lata 2017-2018. Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument 

zostanie przekazany na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu celem przedłożenia na sesji Rady 

Powiatu Kępińskiego w miesiącu marcu. 

 

 Propozycje Radnego Rady Powiatu Kępińskiego złożone na wspólnym posiedzeniu komisji 

dotyczące zakupu defibrylatorów do szkół ponadgimnazjalnych, Zespołu Szkół Specjalnych w 

Słupi pod Kępnem oraz Starostwa Powiatowego w Kępnie ze środków nadwyżki budżetowej. 

Radny proponuje również z nadwyżki wykonanie remontu chodnika w Kępnie przy al. 

Marcinkowskiego 12 wraz z uregulowaniem wykorzystania go do ruchu pojazdów 

mechanicznych. Zarząd przychyla się do propozycji zakupu defibrylatorów, decyzja zakupu 

urządzeń może zostać podjęta po zwrocie pożyczki przez SPZOZ Kępno. W odniesieniu do 

chodnika na ul. Al. Marcinkowskiego Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie dokona pomiaru 

chodnika i sprawdzi czy może wykonać prace w ramach środków własnych.  

 

 Pismo Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Aleksandra Tasmana z prośbą o 

sfinansowanie wyjazdu koncertowego Reprezentacyjnego Chóru Powiatu Kępińskiego CON 

BRIO do Wieruszowa w kwocie 300,00zł. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 29.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 18 marca 2019r. 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. 
 

Uchwała została podjęta po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu projektu dokumentu przez Związki Zawodowe 

Oświata w Katowicach, Nauczycielstwa Polskiego w Kępnie oraz braku odpowiedzi ze strony Zarządu NSZZ 

„Solidarność” Region Wielkopolska Południowa.  

 

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  /-/ 
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3. Członek Zarządu Powiatu – Renata Ciemny     

 

4. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska /-/ 

 

5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki   /-/ 

Protokołował: M. Osada 


