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    PROTOKÓŁ Nr 36.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 27 sierpnia 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  

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. 

 W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1w Kępnie zostanie uruchomiona policealna 7 

semestralna szkoła dla pielęgniarek, która kończyć się będzie uzyskaniem tytułu licencjatu.  

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.  

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

 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 udzielenia pomocy finansowej gminie Łęka 

Opatowska,  

 

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

Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w 

poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, 

którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 
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wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński. 

Zarząd zapoznał się i zaakceptował projekt uchwały. Dokument zostanie przekazany do 

zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kępińskiego za I półrocze 2019 roku (zał. nr 

1). 

 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych za I półrocze 2019 roku (zał. nr 2). 

 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 13 

i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem 

założycielskim jest Powiat za I półrocze 2019 roku uwzględniającą w szczególności stan 

należności i zobowiązań: 

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie (zał. nr 3 a). 

- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie (zał. nr 3 b). 

 

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniami. Dokumenty zostaną przekazane Przewodniczącemu Rady 

Powiatu Kępińskiego.  

 

 Pismo dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie z prośbą o zwiększenie 

rocznej liczby godzin o 1 godzinę matematyki w dwóch klasach maturalnych w technikum nr 2 w 

Kępnie w roku szkolnym 2019/2020. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 

 Uproszczone sprawozdanie Stowarzyszenia „Jesteśmy dla Ciebie” z realizacji zadania 

publicznego pod nazwą „Stolica Wielkopolski w obiektywie – wycieczka do Poznania”. 

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

finansowym. Zarząd po zapoznaniu się z dokumentami zaakceptował sprawozdanie. 

 

 Uproszczone sprawozdanie Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Gminy Baranów z realizacji 

zadania publicznego pod nazwą „Bezpieczne Kobiety”. Sprawozdanie zostało sprawdzone przez 

wydziały ZPPP i FN pod względem merytorycznym i finansowym. Zarząd po zapoznaniu się z 

dokumentami zaakceptował sprawozdanie. 

 

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica z podziękowaniem za udzielenie odpowiedzi w sprawie 

doprecyzowania kosztów dotyczących przebudowy drogi nr 5691 Granice- Smardze-Mroczeń i 

możliwości współfinansowania gminy Trzcinica w realizacji zadania. Wójt informuje, że sprawa 

zostanie przedstawiona do dyskusji na Radzie Gminy Trzcinica. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 72.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. 

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  /-/ 
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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: M. Osada 


