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    PROTOKÓŁ Nr 37.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 29 sierpnia 2019 roku o godz. 15:00  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu 

2. Alicja Śniegocka – Członek Zarządu -nieobecna 

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. 

 Starosta przedstawił członkom zarządu informację o złożonych wnioskach o udostępnienie 

informacji publicznej w związku z planowaną budową sali gimnastycznej przy LO Nr I im. 

mjra H, Sucharskiego. Wnioski dotyczą akt sprawy o wydanie pozwolenia na budowę oraz 

wniosku o dofinansowanie realizacji zadania. Wnioski zostały złożone przez bezpośredniego 

sąsiada działek, na których planowana jest inwestycja.  

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie ul. Przemysłowa 10c, 63-600 Kępno, 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń 

woli, 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego 

dyrektorom szkół i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Kępiński, 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego 

dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Kępiński,  

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia 

kategorii dróg powiatowych stanowiących ulice: Grunwaldzka, Waryńskiego, Mickiewicza i 

Moniuszki w Kluczborku. 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.  

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił projekt uchwały Rady Powiatu Kępińskiego: 
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 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/270/2018 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, 

funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia 

wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 

 

W związku z zakończeniem w dniu 27 sierpnia br. procedury uzgadniania powyższej uchwały, projekt 

może zostać przekazany Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na najbliższej 

sesji. W związku z powyższym zarząd zwróci się do Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego z prośbą 

o wprowadzenie uchwały do porządku obrad na najbliższej sesji rady powiatu.  

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w sprawie zabezpieczenia 

środków w wysokości 68 000,00zł na remont nawierzchni placu rekreacyjnego przy ZSS. Sprawa 

dotyczy decyzji Wielkopolskiego Inspektora Sanitarnego w sprawie nakazu renowacji 

nawierzchni placu. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 73.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie ul. 

Przemysłowa 10c, 63-600 Kępno 

 Uchwała Nr 74.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli  

 Uchwała Nr 75.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie 

przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorom szkół i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński 

 Uchwała Nr 76.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie 

przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Kępiński 

 Uchwała Nr 77.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych stanowiących ulice: 

Grunwaldzka, Waryńskiego, Mickiewicza i Moniuszki w Kluczborku. 

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 /-/ 
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5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki   /-/ 

Protokołowała: M. Osada 


