
Strona 1 z 3 

    PROTOKÓŁ Nr 48.VI.2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 28 listopada 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 - nieobecna 

3. Renata Ciemny - Członek Zarządu  

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu - nieobecna 

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. 

 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji 

zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 

2020r. 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Domu 

Pomocy Społecznej w Rzetni do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i 

których płatności wykraczają poza rok budżetowy 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  

pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, 

których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i 

specjalności  kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2020. 
 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym organy prowadzące są zobowiązane do podjęcia 

w terminie do końca stycznia uchwały w powyższej sprawie. Podział środków musi być 

zaopiniowany przez reprezentatywne organizacje związkowe. Związki mają 30 dni na wyrażenie 
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opinii. Biorąc pod uwagę długi termin opiniowania i okres świąteczny zasadne jest przyjęcie 

projektu uchwały i skierowanie go do zaopiniowania aby na jednym z pierwszych posiedzeń 

styczniowych Zarząd mógł przyjąć uchwałę a placówki oświatowe miały podstawy do realizacji 

zadań w powyższym zakresie od początku nowego roku. 

 

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

 Nie wniesiono projektów uchwał Rady Powiatu Kępińskiego 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Odpowiedź Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w 

sprawie skargi na pracownika SOR-u i Ordynatora Oddziału Noworodkowego. Zarząd zapoznał 

się z pismem. 

 

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, przekazane przez Z-cę Naczelnika Wydziału 

Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami informujące, że dnia 14 listopada 

br. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie ustalenia wysokości 

odszkodowania należnego do wypłacenia przez Powiat Kępiński za nabycie nieruchomości 

stanowiącej działkę nr 5188/1 o powierzchni 0,0545 ha położoną w miejscowości Buczek. 

Działka ta na podstawie decyzji Starosty AB.6745.3.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej polegającej na „rozbudowie drogi powiatowej nr 5688P Trzcinica- Wielki Buczek od 

km 2+793,10 do km 2+918,10” stała się własnością Powiatu Kępińskiego. Zarząd przyjął do 

wiadomości. 

 

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

Nieruchomościami w sprawie ustalenia odszkodowania należnego do wypłacenia przez Powiat 

Kępiński za nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 5188/1 o powierzchni 0,0545 ha 

położoną w miejscowości Buczek. W piśmie poinformowano, że termin załatwienia 

przedmiotowej sprawy został przedłużony do dnia 31 stycznia 2020 roku we względu na 

konieczność wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego. Zarząd przyjął do wiadomości. 

 

 Pismo PGNiG, informujące o przekazaniu pisma dot. rozważenia możliwości podjęcia działań 

mających na celu doprowadzenie instalacji gazu ziemnego do DPS w Rzetni, ZSS w Słupi pod 

Kępnem oraz Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie. Pismo zostało przekazane do 

Polskiej Spółki Gazownictwa jako jednostki kompetentnej do załatwienia powyższej sprawy. 

Zarząd przyjął do wiadomości. 

 

 Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, informujące że plan dotacji celowej na realizację 

zadania „Przebudowa drogi powiatowej- ul. Dworcowa w Kępnie kształtuje się następująco: dział 

600, rozdział 60014, paragraf 6300, kwota dotacji celowej: 1 000 000,00 zł. Zarząd zapoznał się z 

pismem. Dalsze działania w sprawie zostaną podjęte po rozstrzygnięciu konkursu z Funduszu 

Dróg Samorządowych.  

 

 Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Pismo Wiceprezesa KKS POLONIA KĘPNO w sprawie bezpłatnego użyczenia hal sportowych 

przy Zespołach Szkół Ponadpodstawowych przy ul. Sienkiewicza i przy ul. Przemysłowej w 

dniach 6-8 grudnia 2019 r. w związku z organizacją XIII Mikołajkowego Turnieju Piłki Ręcznej 

Dziewcząt. Pismo to przekazała również do rozpatrzenia przez Zarząd Dyrektor ZSP Nr 2 w 

Kępnie. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.  
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 Pismo Dyrektora ZSP nr 2 w Kępnie w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku i 

podpisanie umowy o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej dot. dostępu do 

szerokopasmowego Internetu o przepustowości 100Mb/s. Zarząd rozpatrzy wniosek po 

zapoznaniu się z kosztami i warunkami wynikającymi z umowy.  

 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 95.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 listopada 2019 r. sprawie 

wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz 

edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2020r. 

 

 Uchwała Nr 96.VI.2019 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

udzielenia upoważnienia dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Rzetni do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok 

budżetowy 

 

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   /-/ 

Protokołował: R. Kieruzal 


