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PROTOKÓŁ Nr 74.VI.2020 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

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

w Sali sesyjnej Starostwa Powiatowego 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu-osobiście 

2. Alicja Śniegocka – Członek Zarządu - osobiście 

3. Renata Ciemny - Członek Zarządu – osobiście do godz. 10:55 

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu- osobiście 

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu – zdalnie 

6. Beata Kosędka – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- osobiście 

7. Alicja Zimoch- Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi- osobiście 

8. Andrzej Jóźwik – Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu- osobiście 

9. Beata Andrzejewska – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Kępnie – zdalnie 

10. Zbigniew Beara – Z-ca Dyrektora ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

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. 

 Zestawienie wykonywanych dokumentacji projektowych i możliwych źródeł dofinansowań. 

Dokument uzupełniony o dwie brakujące dokumentacje projektowe. 

 Oferta projektanta na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej odcinka drogi 

Trzebień – Biadaszki-oferta za kwotę 34 440,00zł. Aktualizacja została zlecona do realizacji.  

 Fundusz Inicjatyw Samorządowych – dyskusja o przeznaczeniu środków- dyskusja nt. 

możliwości przeznaczenia środków. Propozycje zarządu to m.in. przeznaczenie środków na 

wkłady własne do realizowanych inwestycji, wykonanie po 1km nakładek w każdej z gmin 

powiatu, rozpoczęcie budowy oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie, podział 

środków z FIS po 1mln na drogi, oświatę, SPZOZ i do wykorzystania przez powiat, nabycie 

gruntów w związku z opracowywanymi dokumentacjami projektowymi. Ostateczne decyzje 

zostaną podjęte przez zarząd bezpośrednio przed terminem składania wniosków o środki z 

FIS.  

 Wpływy podatkowe, – jeżeli wpływy podatkowe wrócą do zaplanowanego na 2020r. poziomu 

zarząd rozważy przywrócenie realizacji wtrzymanych zdań inwestycyjnych dot. remontu 
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budynku GGN-ul. Staszica, remontu budynku PCPR- ul. Sienkiewicza, remontu w ZSP Nr 2-

korytarz, zakupu ciągnika w PZD. 

 Organizacja Festynu „Pożegnanie Lata” – zarząd dyskutował o organizacji zaplanowanych 

imprez plenerowych. Z uwagi na utrzymująca się epidemię COVID-19 oraz w trosce o 

bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców zarząd zdecydował o odwołaniu imprezy „Pożegnanie 

Lata”. Dożynki powiatowe w formie mszy polowej odbędą się w gminie Bralin. Wydział 

merytoryczny przygotuje propozycje innych działań promocyjnych w zamian za odwołaną 

imprezę. Wydział na wniosek członka zarządu Marka Potarzyckiego przygotuje również 

wykaz możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na 2020 rok, gdzie można pozyskać 

środki zewnętrzne, z których programów, na jakie działania.  

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie umorzenia należności pieniężnych z tytułu 

czynszu najmu lokalu użytkowego położonego w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 

Nr 1 w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 25 przypadających za okres stanu epidemii w miesiącu 

czerwcu 2020r. 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (nauczyciel w-f - 

ZSP Nr 2) 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (nauczyciel w-f –

ZSP Nr 1) 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (nauczyciel 

informatyki –ZSP Nr 1) 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania stypendiów uczniom szkół 

ponadpodstawowych dla młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński. 
 

Starosta omówił projekt uchwały. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

 

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

Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu. 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

  

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem otrzymane w odpowiedzi na 

pismo zarządu w sprawie informacji czy ZSS w Słupi zamierza przystąpić do programu 

Rehabilitacja 25+ ogłoszonego przez PFRON. Szkoła przygotował wyliczenie miesięcznych 

kosztów obsługi programu. Dyrektor ZSS i dyrektor PCPR omówiły program rehabilitacja 

25+pod kątem beneficjentów pomocy, warunków lokalowych, kadry i personelu, który musiałby 

zostać zatrudniony do jego realizacji oraz kosztów, jakie należałoby ponieść na jego realizację. 

Program jest adresowany do niepełnosprawnych osób dorosłych. Zespół Szkół Specjalnych w 

Słupi pod Kępnem nie ma możliwości jego realizacji w godzinach dopołudniowych z uwagi na to, 

iż szkoła jest placówką dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, nie dla osób dorosłych jak 

również z uwagi na brak kadry, personelu i lokalu, w którym program mógłby być realizowany. 

Dyrektor PCPR wskazała, ze program bardziej jest adresowany dla powiatów, w których działają 

Zakłady Aktywności Zawodowej. Zarząd przyjął informacje do wiadomości. 

 Wstępny wykaz zestawienia działek przeznaczonych do podziałów w związku z 

opracowywaniem dokumentacji projektowych na zadania drogowe: Perzów- Turkowy, Łęka 

Mroczeńska - Żurawiniec, Grębanin- Bralin, Bralin- Nosale, ciąg rowerowy Mroczeń – Laski 

oraz Osiny. Szacowane koszty nabycia działek przedstawione przez Z-cę Naczelnika Wydziału 

Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami wyniosą łącznie ok. 

3 367 479,00zł (Osiny- ok 50 000,00, Grębanin – 554 338,00, Ścieżka Mroczeń – Laski 

484 000,00, Żurawiniec – 444 600,00, Perzów, Turkowy, Słupia p. Bralinem 454 950,00, Bralin, 
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Mnichowice, Nosale – 1 379 541,00). Zarząd zdecydował, że działki będą nabywane 

systematycznie po podejmowaniu decyzji o realizacji konkretnej inwestycji.  

 Wykaz lokali mieszkaniowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. mjra H. Sucharskiego w 

Kępnie – wynajmowanych osobom trzecim – wraz z opłatami czynszowymi. Z-ca Naczelnika 

Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła wykaz 

umów. Mieszkania są wynajmowane 3 osobom – za czynsze odpowiednio do powierzchni: 

43,07m
2
- 116,29zł, 76,90m

2
- 216,09, 50,09m

2
. Dwie z umów zostały zawarte w roku 2000r., jedna 

w 2010r. Przez cały dotychczasowy okres obowiązywania umów stawki czynszów nie zostały 

zwaloryzowane.  Zarząd zdecydował o analizie umów przez wydział merytoryczny i biuro prawne 

przede wszystkim pod względem zmiany wysokości czynszów. 

 Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

omówiła sprawę możliwości wykupu gruntu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 od 

spółdzielni mieszkaniowej w celu zagospodarowania terenu na działkę pod budowę boiska 

wielofunkcyjnego przy placówce. Aby pozyskać teren pod budowę obiektu konieczny jest wykup 

dwóch działek- dz. 929/3-371m
2 

–teren przemysłowy- działka w użytkowaniu wieczystym i dz. 

928/5- 0,22ha, która ma trzech współwłaścicieli. Wydział GGN zorganizuje spotkanie z 

właścicielami gruntu celem omówienia sprawy i podjęcia dalszych kroków w postępowaniu.  

 Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

omówiła również sprawę naprawy dachu w budynku stanowiącym dobudówkę Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie w związku z pismem syna jednej z 

lokatorek o przeciekającym pokryciu dachowym. Po oględzinach dokonanych przez dekarza, 

koszt naprawy dachu wyniesie ok 3 000,00zł. Wykonanie naprawy zostanie zlecone fachowcom 

przez szkołę.     

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie omówiła członkom 

zarządu aktualną sytuację szpitala w tym - zdjęcie kwarantanny z oddziału leczniczo-

rehabilitacyjnego w Grębaninie, nowe zasady przyjęć pacjentów na oddział, reżim sanitarny, 

zmiana organizacji pracy oddziału, dezynfekcja oddziału. Stacja dializ- dodatni wynik u 10 osób, 

wszystkie zarażone osoby zostały przetransportowane na oddziały zakaźne. Zarząd przyjął 

informacje do wiadomości.  

 Pismo związku Powiatów Polskich dotyczące przekazywania Głównemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska danych identyfikujących w zakresie głównych dróg, o których mowa w art. 117a ust. 

1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska do 31 stycznia 2020r. Dzięki intensywnym działaniom 

Związku Powiatów Polskich w zmianie ustawy znalazły się zapisy wydłużające terminy 

przekazania danych GIOŚ od dnia 31 stycznia 2020r. do dnia 31 lipca 2020r.  z mocą wsteczną 

od dnia 14 listopada 2019r. , czyli wejścia w życie ustawy określającej termin styczniowy. W 

konsekwencji wpłynie to na kary z tytułu opóźnienia w przekazaniu informacji- abolicja. Zarząd 

zapoznał się z treścią pisma i przyjął informację do wiadomości. Kara za nieprzesłanie GIOŚ w 

terminie powyższych danych nie zostanie naliczona. Starosta poinformował członków zarządu o 

decyzji WWIOŚ umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia ZPK 

administracyjnej kary finansowej za nieprzekazanie w terminie ww. danych..  

 Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 1 

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie kierowane 

do Wojewody Wielkopolskiego otrzymane do wiadomości Starosty Kępińskiego w sprawie 

informacji o wstrzymaniu do odwołania przyjęć pacjentów do Oddziału Leczniczo – 

Rehabilitacyjnego w Grębaninie w związku ze stwierdzeniem wirusa SARS-CoV – 2 u jednej z 

pacjentek.  Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie kierowane 

do Wojewody Wielkopolskiego otrzymane do wiadomości Starosty Kępińskiego w sprawie 

informacji o nałożeniu na Oddział Leczniczo – Rehabilitacyjny w Grębaninie kwarantanny od 

dnia 25.06.2020r. do 08.07.2020r. Zgodnie z procedurami pacjenci oraz personel zostali 

skierowani i przetransportowania do szpitala jednoimiennego w Poznaniu do Izolatorium w 

Poznaniu lub na kwarantannę domową. Działalność oddziału zostanie przywrócona po 

wykonaniu dezynfekcji oraz uzyskaniu ujemnych wyników personelu.  Zarząd przyjął informację 

do wiadomości.  
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 Pismo Prokuratury Rejonowej w Kępnie w odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie informacji 

dotyczących czynności prowadzonych w Zespole Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w 

związku z anonimem dotyczących m.in. spraw pracowniczych, organizacyjnych i finansowych 

ZSS. Prokurator informuje, że anonim podlega sprawdzeniu. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości.   

 Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z informacją o zasadach funkcjonowania 

DPS zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego. W placówce obowiązuje zakaz odwiedzin, 

wstęp do domu mają tylko osoby, których obecność jest konieczna, wyjazdy poza dom w celu 

załatwiania spraw możliwe są tylko i wyłącznie przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego, 

zakupy dla mieszkańców realizowane są przez pracowników DPS. Dyrektor informuje również, 

że dom posiada dwa wolne miejsca z uwagi na brak pokoi- wszystkie dostępne pomieszczenia są 

przeznaczone do odbywania kwarantanny dla nowo przyjętych mieszkańców lub powracających 

ze szpitali. Zarząd zapoznał się z informacją.  

 Pismo Gminnej Spółki Wodnej w Perzowie wyjaśniające przyczyny nieprawidłowości w 

rozliczeniu dotacji udzielonej spółce z budżetu powiatu. Zarząd zapoznał się z pismem. Spółce 

zostanie wydana decyzja zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych. 

  Pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przekazujące wnioski 

w sprawie udzielenia w 2020r. spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu 

Kępińskiego z przeinaczeniem na dofinansowanie realizacji robót ze składek członkowskich na 

bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Spółki spełniają kryteria określone w uchwale 

Rady Powiatu Kępińskiego Nr XLIII/257/2018 z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zasad udzielania 

dotacji celowej z budżetu Powiatu Kępińskiego spółkom wodnym, trybu postepowania w sprawie 

udzielania tej dotacji i sposobu jej rozliczania. Pismo wnosi również o decyzję w sprawie 

wykonania kontroli wykorzystania dotacji w 2019r. przez pozostałe spółki, z wyjątkiem już 

skontrolowanej GSW w Perzowie. Zarząd zwróci się do biura prawnego o opinię w sprawie 

możliwości przyznania dotacji spółce wodnej w Perzowie w związku z nieprawidłowościami w 

rozliczeniu dotacji za rok 2019. W odniesieniu do przeprowadzenia kontroli wykorzystania 

dotacji przez pozostałe spółki zarząd podtrzymał stanowisko. 

 Wniosek o objęcie honorowym patronatem konkursu plastycznego na projekt okładki do 

dowolnie wybranego dzieła Jana Kasprowicza organizowanego przez bibliotekę Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie, bibliotekę Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, 

bibliotekę Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie oraz PBP 

Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 

na przełomie listopada i grudnia 2020r. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.  

 Pismo Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o 

zajęcie stanowiska w sprawie wniosku przedstawiciela firmy P.U.G. OL-GAZ ul. Św. Ducha 

118c, 63-200 Jarocin- Pełnomocnika Inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o z siedziba 

w Tarnowie ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, o uzgodnienie lokalizacji przyłącza gazu 

średniego ciśnienia z rur PE 100 do działki nr 284/7 położonej w miejscowości Trzcinica, ul. Jana 

Pawła II. Inwestor prosi o uzgodnienie trasy i zgodę na lokalizację w działce nr 284/6 o pow. 

0,0085 ha obręb geodezyjny Trzcinica stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego przyłącza 

gazu średniego ciśnienia zgodnie z załączonym planem. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. 

 Decyzja Wojewody Wielkopolskiego utrzymująca w mocy decyzję organu I instancji. Po 

rozpatrzeniu odwołania mieszkańca Kępna-sąsiada Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra H. 

Sucharskiego w Kępnie od decyzji Starosty Kępińskiego zatwierdzającej projekt budowlany i 

udzielającej pozwolenia na budowę Sali sportowej przy LO, wojewoda utrzymał w mocy decyzję 

Starosty Kępińskiego. Zarząd zapoznał się dokumentem i przyjął jego treść do wiadomości. 

 Postanowienie Wojewody Wielkopolskiego utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie 

organu I instancji. Sprawa dotyczy odmowy wstrzymania wykonania decyzji pozwolenia na 

budowę Sali sportowej przy LO Nr I. Zarząd zapoznał się dokumentem i przyjął jego treść do 

wiadomości. 

 Sprawozdanie roczne z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie za rok 2019. Zarząd 

zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany Przewodniczącej Rady Powiatu 

celem przedstawienia na najbliższej sesji.  

 Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno wraz z uchwałą nr XX/133/2020 z dnia 30 
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kwietnia 2020r. Rady Miejskiej w Kępnie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno. Wnioski do 

zmiany studium mogą być składane w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zarząd 

przyjął informację do wiadomości. Dokumenty zostaną przekazane do wydziału GGN celem 

przeanalizowania gruntów stanowiących własność Powiatu Kępińskiego oraz Skarbu Państwa, 

które znajdują się w obrębie gminy Kępno i przedłożenie ich zestawienia na zarząd po kątem 

analizy możliwości złożenia ewentualnych wniosków do zmienianego dokumentu.  

 Pismo Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z informacją o 

dokonaniu odbioru lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku Liceum 

Ogólnokształcącego w Kępnie przy ul. Dąbrowskiego 3, po wyprowadzce i opróżnieniu lokalu 

przez dotychczasową lokatorkę oraz o zajęcie stanowiska w sprawie dalszego zagospodarowania 

pomieszczeń o pow. 48,67m
2
. Zarząd dyskutował o możliwościach przeznaczenia lokalu. 

Ostateczna decyzja zostanie podjęta w terminie późniejszym, po wyjaśnieniu sprawy związanej z 

zadłużeniem poprzedniej lokatorki. 

 Pismo Stowarzyszenia Seniorów „Razem” z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę terminu i 

harmonogramu i planu realizacji zadania publicznego pn. „Pogodna jesień seniorów” 

współfinansowanego przez Powiat Kępiński w ramach otwartego konkursu ofert z uwagi na stan 

epidemii COVID-19. Pismo wnosi o przesunięcie terminu realizacji zadania na miesiące lipiec-

listopad 2020r. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z informacją 

o uzyskaniu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie pozytywnej 

opinii o celowości inwestycji wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w dniu 22 czerwca 

2020r. dotyczącej „Ucyfrowienia diagnostyki obrazowej w Pracowni RTG Szpitala w Kępnie 

poprzez zakup dwóch cyfrowych aparatów RTG i cyfrowego mammografu łącznie z remontem 

pomieszczeń”. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

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

2020r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów – 27 osób. Zarząd 

zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z prośbą o 

pomoc w sfinansowaniu zakupu 1000 szt. fartuchów flizelinowych o wartości 7500,00zł do 

wykorzystania na potrzeby pracowników medycznych oddziałów szpitalnych. Zarząd 

zaopiniował pozytywnie sfinansowanie zakupu 500szt. fartuchów.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 150.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie 

umorzenia należności pieniężnych z tytułu czynszu najmu lokalu użytkowego położonego w 

budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie, przy ul. Sienkiewicza 25 

przypadających za okres stanu epidemii w miesiącu czerwcu 2020r. (Uchwała podjęta 

jednogłośnie) 

 

 Uchwała Nr 151.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. (Uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

 Uchwała Nr 152.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. (Uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

 Uchwała Nr 153.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. (Uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

 Uchwała Nr 154.VI. 2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. (Uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 
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 Wniosek członka zarządu powiatu Pani Alicji Śniegockiej o utworzenie funduszu stypendialnego 

Zarządu Powiatu Kępińskiego dla studentów kształcących się w szkole wyższej na 4, 5 i 6 roku 

studiów lekarskich oraz na  4 i 5 roku studiów  pielęgniarskich. Stypendium miałoby być 

przyznawane w wysokości od 1500,00 - 2 000,00zł na miesiąc przez 9 miesięcy w roku. Po 

zakończeniu studiów absolwenci uczelni odpracowywaliby przyznane stypendium w 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.  

 

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 


