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    PROTOKÓŁ Nr 46.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 13 listopada 2019 roku o godz. 9:00  

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 - nieobecna 

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 omówił spotkania, w których brał udział w okresie 

między zarządami. 

 Zarząd szczegółowo omówił i dyskutował nt. wniosków złożonych do projektu budżetu na 2020 

rok. Skarbik omówił szczegółowo projekt budżetu na 2020r. Odpowiedzi na złożone do budżetu 

wnioski udzieli Wydział Budżetu i Finansów zgodnie z decyzją zarządu. 

 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie: ustalenia projektu uchwały w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej 

Powiatu Kępińskiego na rok 2020 wraz z uzasadnieniem 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do 

opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2020r.  

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał.  

 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Powiatu 

Kępińskiego z dnia 27 marca 2019r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według 
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algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

Zarząd zaakceptował brzmienie projektu uchwały. Dokument zostanie przekazany do Przewodniczącej 

Rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 

geodezyjnym Opatów w sąsiedztwie ulicy Katowickiej i Słonecznej w gminie Łęka Opatowska. 

Zarząd zapoznał się z dokumentem i nie wniósł uwag. 

 

 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 

geodezyjnym Zmyślona Słupska, Raków, Opatów w sąsiedztwie ulicy Poznańskiej w gminie 

Łęka Opatowska. Zarząd zapoznał się z dokumentem i nie wniósł uwag. 

 

 Informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca 

listopada 2019r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 33 

osoby. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

 Odpowiedź Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami, w sprawie pisma mieszkańca Kępna, właściciela obiektu handlowego (kiosk 

spożywczo-warzywny) posadowionego na gruncie Powiatu Kępińskiego z prośbą o sprzedaż 

działki. Grunt jest dzierżawiony od Powiatu Kępińskiego od roku 2016. Zarząd postanowił                   

o pozostaniu przy dzierżawie działki, na której znajduje się kiosk. 

 

 Pismo Prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku z prośbą o dokonanie zmian w kosztorysie umowy 

w związku z realizacją zadania publicznego pt. „Akademia aktywnego seniora w ramach 

Kępińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zarząd przekazał złożony wniosek do wydziału 

merytorycznego, w celu wydania opinii.  

 

 Pismo Dyrektora Publicznej Biblioteki Pedagogicznej, Książnica Pedagogiczna im. A. 

Parczewskiego w Kaliszu w związku z kończącą się umową najmu lokalu położonego w Kępnie 

przy ul. Sienkiewicza 26. Pani Dyrektor zwraca się z prośbą o zawarcie kolejnej umowy na okres 

3 lat tj. od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2022 r.  Zarząd przekazał złożony wniosek do wydziału 

merytorycznego, w celu wydania opinii.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 92.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie 

ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Kępińskiego. 

 Uchwała Nr 93.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie 

przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2020 wraz                                  

z uzasadnieniem 

 Uchwała Nr 94.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert 

na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej                      

w Powiecie Kępińskim w 2020r.  



Strona 3 z 3 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów. 

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   /-/ 

Protokołowała: A. Śniegocka 


