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                                    PROTOKÓŁ Nr 53.VI.2020               

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 14 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 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu 

3. Barbara Howis – Dyrektor Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 

4. Andrzej Jóźwik – Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu 

5. Jerzy Dobrzyński – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa 

6. Kinga Hadaś – z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i 

Gospodarowania Nieruchomościami 

7. Maciej Hojeński – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 

8. Agnieszka Krupińska – Radca Prawny  

 

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. 

 Obecna na posiedzeniu zarządu dyrektor ZSP Nr 2 w Kępnie udzieliła informacji nt.  

rozbieżności danych wprowadzonych przez szkołę do Systemu Informacji Oświatowej na rok 

szkolny 2019/2020. Rozbieżności zostały skorygowane, konsekwencją będzie korekta 

wysokości subwencji oświatowej w budżecie powiatu przez ministerstwo. 

 Zarząd dyskutował o możliwościach, kształcie i kosztach wykonania dokumentacji 

projektowej ścieżki rowerowej przy drodze Mroczeń – Laski. Rozważano dwa warianty 

projektu. Zarząd zdecydował o wyborze wariantu zaprojektowania ścieżki rowerowej w 

oddzielnej dokumentacji. Wykonanie dokumentacji projektowej zostanie zlecone przez 

Powiatowy Zarząd Dróg. Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zapytania ofertowego 

 Radca prawny omówiła przebieg sprawy sądowej dotyczącej sporu o dodatkowe środki 

pomiędzy konsorcjum firm Blanka Plus oraz firmy Projektobud Kępno przeciwko Powiatowi 

Kępińskiemu w sprawie przebudowy basenu przy ZSS w Słupi. (sprawa dotyczy niecki 

basenu). Zarząd zdecydował o dalszym procedowaniu sprawy przed sądem.  

II. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał zarządu: 
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 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie: udzielenia z budżetu Powiatu Kępińskiego na 

2020 rok pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 

XVI/101/2019 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: wydatków, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

  

 Akta sprawy przekazane przez Wydział Geodezji na prośbę zarządu dot. złożonego wniosku 

mieszkańca Kępna w sprawie wykupu nieruchomości położonej w Kępnie, na której znajduje się 

kiosk spożywczo- warzywny. Zarząd zapoznał się z dokumentami oraz opinią Biura Prawnego. 

Ostateczna decyzja w sprawie zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu.   

 

 Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji informujące o rozwiązaniu 

umowy związanej z realizacją zadania publicznego pod nazwą „Ocalić od zapomnienia 

powiatowe legendy” Towarzystwa Społecznego „Tilia”. Rozwiązanie umowy jest skutkiem nie 

zrealizowania zadania publicznego. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

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

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Pismo dyrektora SPZOZ Kępno z prośbą o udzielenie w styczniu 2020 r. pożyczki w kwocie 

1 000 000,00zł dla SPZOZ w związku z trudną sytuacją finansową. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie. Środki zostaną przekazane po podpisaniu stosownej umowy. 

 

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

stycznia 2020r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 29 

osoby. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Sprawozdanie przekazane przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez Powiat Kępiński. Zarząd na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy 

Karta Nauczyciela, uwzględniając dane przekazane przez poszczególne jednostki oświatowe 

dokonał analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli. Analiza wykazała, że w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Kępiński osiągnięto wymagane wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 

cytowanej ustawy. W związku z powyższym sporządzone zostanie sprawozdanie z średnich 

wynagrodzeń i zgodnie z art. 30a ust. 5 Karty Nauczyciela przekazane w terminie 7 dni 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej, Radzie Powiatu Kępińskiego, dyrektorom jednostek 

oświatowych oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

 

 Rozliczenie pomocy finansowej przekazanej przez Powiat Kępiński na rzecz Gminy Łęka 

Opatowska na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych dojazdowych do gruntów 

rolnych  - Raków”. Rozliczenie zostało sprawdzone przez wydziały merytoryczne pod względem 

prawidłowości realizacji zadania i wydatkowania środków. Zarząd zapoznał się z dokumentami i 

zaakceptował sprawozdanie. 

 

 Pismo dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dotyczące ustalenia miesięcznego kosztu 

utrzymania mieszkańca w DPS Rzetnia. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 

2020r. wyliczony w oparciu o art. 6 ust.15 ustawy o pomocy społecznej wynosi 4 982,00zł. 

Zarząd na podstawie art. 6 ust. 15 i art. 60 ust. 3 powyższej ustawy ustalił koszt utrzymania 

jednego mieszkańca DPS w Rzetni w 2020r. w wysokości - 4 500,00 zł. 

   

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 110.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie 

udzielenia z budżetu Powiatu Kępińskiego na 2020 rok pożyczki Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 
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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: M. Osada 


