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PROTOKÓŁ Nr 90.VI.2020 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 26 LISTOPADA 2020 roku o godz. 15:00 

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

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

2. Alicja Śniegocka – Członek Zarządu- osobiście 

3. Renata Ciemny - Członek Zarządu-zdalnie 

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu - zdalnie  

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu- zdalnie  

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu - osobiście 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu- osobiście 

 

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 oraz omówił: 

 

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

Pismem z dnia 14 września 2020 r. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kępnie zwrócił się do Zarządu Powiatu Kępińskiego z wnioskiem o 

umorzenie pożyczki w wysokości 1.000.000,00 zł, należnej Powiatowi Kępińskiemu z 

umowy z dnia 27 stycznia 2020 r., uzasadniając powyższe zamiarem przekazania 

przedmiotowej kwoty na spłatę części zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych za 2019 rok. Propozycja umorzenia należności została pozytywnie 

zaopiniowania przez Radnych na sesji Rady Powiatu Kępińskiego w dniu 26 listopada 

2020r.   
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2. 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 2021r. 

Uchwałą Nr 186.VI.2020 z dnia 29.10.2020r. Zarząd Powiatu Kępińskiego ogłosił 

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2021r. W budżecie na 

ten cel zaplanowana została łączna kwota w wysokości 64 020,00 zł. Komisja powołana 

uchwałą Nr 190.VI.2020 z dnia 13.11.2020r. 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 2021r. dokonała oceny ofert złożonych 

w odpowiedzi na konkurs na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2020r. i po sporządzeniu 

protokołu z przebiegu postępowania wraz ze zbiorczym wykazem ofert i propozycją 

wysokości dotacji, przedłożyła go Zarządowi, który podejmuje ostateczną decyzję w 

sprawie wyboru oferty. Oferta rekomendowana do wyboru przez komisję to oferta 

Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja i Rozwój”.  

 

3. 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 

2021. 

 

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 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 w 2021r zarząd mógł przyjąć uchwałę a 

placówki oświatowe miały podstawy do realizacji zadań w powyższym zakresie od 

początku nowego roku. 

 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

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

Kępińskiego: 

Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

1. Informację Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas 

nieokreślony 1 nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. 
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2. Informacja Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ujęcia na liście 

zadań powiatowych inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na 

odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska” oraz inwestycji 

pn.”Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P w gminie Kępno na odcinku od km 

0+289,04 do km 3+480”. Zgodnie z procedurą lista zadań rekomendowanych do 

dofinansowania została przesłana do zatwierdzenia KPRM. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości i będzie oczekiwał na ostateczną listę rankingową 

Funduszu Dróg Samorządowych zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów.  

3. Zawiadomienia firmy geodezyjnej GEOCERBUD o czynnościach wznowienia 

znaków granicznych i wyznaczenia punktów granicznych wraz ze stabilizacją 

znaków dla działek nr, 1951/21, 1663/14, 1663/18 w dniu 30 listopada 2020r. 

(działka Skarbu Państwa w administracji starosty jest działką sąsiednią dla ww. 

działek) oraz dla działki1951/13 w dniu 27 listopada w mieście Kępnie, która jest 

własnością Skarbu Państwa. Zarząd przyjął informację do wiadomości 

4. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Laskach z prośbą o wsparcie 

działań promujących talenty uczniów, rozwijających pasje i zamiłowania w II 

Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Lokalnych Twórców. Dyrektor w 

załączeniu do pisma przesyła listę uczestników oraz listę laureatów konkursu. 

Zarząd zdecydował o przekazaniu nagród dla laureatów w formie zestawów 

gadżetów promocyjnych Powiatu Kępińskiego. Realizacją zadana zajmie się 

wydział Zarzadzania Projektami i Promocji Powiatu.. 

5. Pismo Wójta Gminy Łęka Opatowska z prośbą o pilne i szczególne 

zainteresowanie się odcinkiem drogi powiatowej od drogi krajowej nr 11 do granicy 

województwa w kierunku miejscowości Chróścin (nr 5698P). Droga w chwili 

obecnej stanowi objazd do miejscowości Bolesławiec i znajduje się w 

katastrofalnym stanie. Wójt prosi również o informację dotyczącą odcinka drogi 

powiatowej od drogi krajowej nr 11 do granicy z gminą Bolesławiec. Po 

zakończeniu remontu mostu w Bolesławcu wspomniany wyżej odcinek będzie 

znacznie odbiegał od standardu wyremontowanej drogi. Wójt wnosi o zajęcie 

stanowiska i informację zwrotną w sprawie. Zarząd zdecydował o przekazaniu 

sprawy do Powiatowego Zarządu Dróg celem zaopiniowania możliwości remontów 

i określenia zakresu prac do wykonania. Po otrzymaniu informacji od PZD zarząd 

podejmie dalsze decyzje. 

V. Na posiedzeniu, po odczytaniu projektów podjęto: 

1. Uchwała Nr 192.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 listopada 

2020r. w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kępnie. (uchwała podjęta jednogłośnie) 

2. Uchwała Nr 193.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 26 listopada 

2020r. 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 

2021r. (uchwała podjęta jednogłośnie) 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 

 Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów. 
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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 


