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   PROTOKÓŁ Nr 23.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 14 maja 2019 roku o godz. 12:00  

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  

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. 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu 

Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. Katowicka 8, 63-648 Słupia pod Kępnem, 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli, 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi 

Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem. 

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał.  

 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił projekt uchwały Rady Powiatu Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie. Zostanie on przekazany na ręce Przewodniczącej Rady 

Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

Zarząd otrzymał do wiadomości projekty uchwał w sprawie: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu 

Kępińskiego 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Kępińskiego 
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IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Raport o stanie powiatu – wersja ostateczna. Zarząd po naniesieniu poprawek zaakceptował 

dokument. Raport zostanie przekazany Przewodniczącej Rady Powiatu oraz upubliczniony na 

stronie internetowej i BIP starostwa celem umożliwienia mieszkańcom powiatu zapoznania się z 

dokumentem. 

 Protokoły z kontroli rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem funkcjonujących na terenie 

Powiatu Kępińskiego, które zostały przeprowadzone w 2019r. przez Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie oraz Pedagoga PCPR zgodnie z uchwałą nr 28.VI.2019 z dnia 14 

marca 2019r. w sprawie przeprowadzenia kontroli z zakresu pieczy zastępczej. Skontrolowanych 

zostało 11 rodzin zastępczych spokrewnionych. Zarząd zapoznał się z dokumentami  

i zwróci się do PCPR o bieżące monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych w rodzinach, w 

których zostały one wskazane w protokołach.  

 Kosztorys przejścia dla pieszych w miejscowości Wodziczna w gminie Trzcinica. Koszt 

wykonania przejścia zgodnie z kosztorysem wynosi 6 851,51 brutto. Sprawa dotyczy posiedzenia 

zarządu z dnia 12 kwietnia 2019r. Starosta poinformował również o kosztach wykonania barier 

energochłonnych w miejscowości Kuźnica Trzcińska. Koszt wykonania barier zgodnie z 

informacją dyrektora PZD to kwota 35 000,00zł za 115 m.b. barier. Zarząd przychyla się 

wniosków, jednak z uwagi na to, iż w budżecie powiatu nie zostały zaplanowane dodatkowe 

środki na ich wykonanie, ostateczna decyzja zapadnie po rozstrzygnięciu postepowań 

przetargowych prowadzonych przez Powiatowy Zarząd Dróg dotyczących realizacji zadań 

drogowych. W przypadku powstania oszczędności zadania wnioskowane przez Pana Wójta będą 

sukcesywnie realizowane. 

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

liczby godzin zajęć wychowania fizycznego o 1 godzinę tygodniowo w 3 klasach o profilu 

sportowym z rozszerzonymi przedmiotami biologia, chemia i język obcy. Zajęcia cieszą się 

pozytywną opinią dzieci i młodzieży. Zajęcia przyczynią się do poprawy, jakości pracy szkoły 

oraz do wzbogacenia oferty edukacyjnej. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 Wniosek Radnego Rady Powiatu Kępińskiego zgłoszony na posiedzeniu Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej i Pomocy Rodzinie w dniu 13 maja 2019r. dotyczący składu osobowego 

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ w Kępnie. 

Radny zaproponował swoją kandydaturę do składu komisji zamiast innego z wytypowanych 

członków. Zarząd zaopiniował wniosek negatywnie i podtrzymał stanowisko w sprawie 

pierwotnie zaproponowanego składu komisji. 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie w nawiązaniu do pisma 

zarządu w sprawie procedury przekazania jednostki organizacyjnej po wyłonieniu nowego 

dyrektora placówki. Termin konkursu przypada na czas wolny od zajęć, w którym pracownicy 

odpowiedzialni za poszczególne składniki majątkowe szkoły będą już na urlopach. W związku z 

powyższym dyrektor proponuje rozpoczęcie inwentaryzacji z dniem 3 czerwca 2019r. tak, aby 

pracownicy merytoryczni mogli ją przeprowadzić przed rozpoczęciem urlopów. Nowo wybrany 

dyrektor zostanie niezwłocznie po zakończeniu procedury konkursowej poinformowany o 

prowadzonej inwentaryzacji. Zarząd zdecydował, że jeżeli nie ma możliwości organizacyjnej 

sporządzenia inwentaryzacji zgodnie ze wskazaniami z pisma BZ.0022.15.2019, z uwagi na 

urlopy pracowników, dyrektor może rozpocząć inwentaryzację wcześniej, mając na uwadze fakt, 

iż stan majątku i mienia w dokumentach musi być zgodny ze stanem faktycznym w dniu 

przekazania placówki nowo wybranemu dyrektorowi.  

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

możliwość sfinansowania w kwocie 300,00zł wyjazdu koncertowego Reprezentacyjnego Chóru 

Powiatu Kępińskiego CON BRIO do Bralina. Zarząd na posiedzeniu w dniu 18 marca 2019r. 

zaopiniował pozytywnie wyjazd chóru na koncert do Wieruszowa, jednak z uwagi na strajki 

nauczycieli koncert się nie odbył. W związku z powyższym dyrektor szkoły zwraca się z 

pytaniem czy przyznane wcześniej i niewykorzystane środki szkoła może przeznaczyć na wyjazd 

do Bralina.  Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  
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 Pismo Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Aleksandra Tasmana z prośbą o 

sfinansowanie w kwocie 2000,00zł zakupu koszulek dla Reprezentacyjnego Chóru Powiatu 

Kępińskiego CON BRIO na wyjazd do Brukseli i m.in. występ chóru w Parlamencie 

Europejskim. Zarząd rozważy możliwość sfinansowania zakupu koszulek po uzyskaniu 

dokładnych informacji dotyczących m.in. ilości uczestników wyjazdu oraz rozeznania cenowego 

zakupu koszulek.  

 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie za 2018r., 

 

 Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie 

kępińskim na lata 2016-2018. 

 

 Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony osób 

doznających przemocy w rodzinie na lata 2016-2021 za 2018r. 

 

 Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na 

lata 2015-2021 za rok 2018. 

 

Zarząd zapoznał się i zaakceptował sprawozdania. Dokumenty zostaną przekazane Przewodniczącej 

Rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na sesji. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 43.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 maja 2019r. w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. 

Katowicka 8, 63-648 Słupia pod Kępnem, 

 

 Uchwała Nr 44.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 maja 2019r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli, 

 

 Uchwała Nr 45.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 maja 2019r. w sprawie 

przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem 

 

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 


