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                                    PROTOKÓŁ Nr 52.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 7 styczeń 2020 roku o godz. 8:00  

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- nieobecna 

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu  

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu - nieobecna 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu 

3. Maciej Hojeński- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 

4. Jacek Małecki- projektant 

 

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 ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej 

szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej   Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie 

na rok 2020. 

 

 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. 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie w sprawie opracowania planów finansowych 

zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2020    
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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: 

  

 Rozliczenie przekazane przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu w sprawie rozliczenia 

dotacji za 2019 rok przekazanej Miastu Zielona Góra w ramach umowy na przeprowadzenie i 

finansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych w ODiDZ w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze. 

Zarząd zapoznał się i zaakceptował rozlicznie.  

 

 Informacja z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji o wysokości opłaty rocznej za użytkowanie 

wieczyste  nabytych działek na ul. Dworcowej. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Informacja Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wraz z wykazem 

wykonanych prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu 

Kępińskiego w 2019 roku. Zarząd zapoznał się i zaakceptował przedstawiony wykaz. 

 

 Informacja Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie 

rozliczonych dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego udzielonej w 2019 roku: 

 Gminnej Spółce Wodnej w Bralinie 

 Gminnej Spółce Wodnej w Rychtalu 

 Gminnej Spółce Wodnej w Trzcinicy 

 Gminnej Spółce Wodnej w Perzowie 

 Spółce Drenarskiej w Baranowie 

 Spółce Wodnej Doliny Rzeki Niesob 

 

Zarząd zapoznał się i zaakceptował rozliczenia. 

 Uzupełnienie opinii dotyczącej wznowienia granic przeznaczonych pod budowę Sali 

gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego.                     

Zarząd zapoznał się z opinią. 

 

 Pismo Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych z prośba o ufundowanie wzorem lat 

poprzednich pięciu pucharów o zdobycie, o które będą rywalizować w sezonie lotowym 2020 

hodowcy Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Kępno, Sekcja Kępno IV. 

Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 

 Rozliczenie roczne przekazane przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu dot. wykorzystania 

dotacji za 2019 r. dla niepublicznej szkoły- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. 

Zarząd zapoznał się i zaakceptował rozliczenie. 

 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 106.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie 

ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej   Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2020. 

 

 Uchwała Nr 107.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. 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. 

 



Strona 3 z 3 

 Uchwała Nr 108.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie 

opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok 

 

 Uchwała Nr 109.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku                              

w sprawie budżetu powiatu na rok 2020    

 

 

 

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 


