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PROTOKÓŁ Nr 94.VI.2020 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 22 GRUDNIA 2020 roku o godz. 8:30 

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: 

 Konferencja w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie 

dotycząca wysokości pozyskanych na rzecz placówki środków zewnętrznych i środków 

przekazanych z budżetu Powiatu Kępińskiego w 2020r. Suma opiewa na kwotę ok 

14 000 000,00zł.  

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

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez 

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjr Henryka Sucharskiego w Kępnie umowy 

dzierżawy w formie aneksu do umowy dzierżawy NR 07/XII/2014 z dnia 15.12.2014 r. na 

części działki nr 1913 stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem pod 

kort tenisowy 

 

W związku z pismem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra H. Sucharskiego w 

Kępnie o przedłużenie umowy dzierżawy kortu tenisowego wraz z pomieszczeniem gospodarczym 

i wyrażeniem przez Zarząd Powiatu Kępińskiego w dniu 19 listopada 2020r. zgodny na wynajem 

obiektów do 31 grudnia 2021r. koniecznym jest podjęcie powyższej uchwały zarządu. 

 

2. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie umorzenia należności pieniężnych z 

tytułu czynszu najmu miejsca pod automaty vendingowe w budynku Liceum 
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Ogólnokształcącego Nr I im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie, przy ul. Dąbrowskiego 3 

przypadającego za okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w miesiącu 

listopadzie i grudniu 2020r. 

 

W dniu 4 grudnia 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Kępnie wpłynął (za pośrednictwem LO Nr I 

im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie) wniosek firmy Novelty Trading Group Sp. zo. o – najemcy 

miejsca pod automaty vendingowe w budynku szkoły. W złożonym wniosku najemca prosi o 

zawieszenie lub przesunięcie opłat czynszowych za miejsce pod automaty vendingowe. Przepis 

art. 15 zzzg ust. 1 tzw. „Specustawy Coronawirusowej”, pozwala Zarządowi Powiatu na 

zastosowanie w tej sprawie jednej z ulg przewidzianych tym przepisem tj. umorzenia, odroczenia 

terminu ich spłaty lub też rozłożenia na raty płatności. Zarząd postanowił zaopiniować wniosek 

pozytywnie i umorzyć firmie Novelty Trading Group Sp. zo. o opłaty czynszowe na wnioskowany 

okres. 

 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

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

1. Uchwała Rady 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, 

2. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/2019 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, 

3. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 

 

Zmiany budżetu powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej omówił Skarbnik. Przedstawił 

również wydatki, które zostaną sklasyfikowane, jako wydatki niewygasające z końcem roku 2020. 

 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Dokumenty zostaną przekazane 

Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przedstawienia na najbliższej sesji.  

Do wiadomości zarządu Biuro Rady przedstawiło projekty uchwał: 

4. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy oraz planu 

kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego na 2021 rok, 

5. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 

Kępińskiego 

6. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji 

Rady Powiatu Kępińskiego na 2021 rok 

Zarząd zapoznał się z projektami uchwał.  

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

1. Pismo Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa z informacją o wykonanych 

pracach związanych z usuwaniem azbestu na terenie Powiatu Kępińskiego w 2020r. W 

2020r. złożonych zostało 78 wniosków o usunięcie azbestu, 77 z nich zostało 

zrealizowanych. Usunięto 200,564 tony azbestu za kwotę 88 316,20zł w tym ze środków 

powiatu 31 074,21zł, ze środków gmin 24 532,28, ze środków WFOŚIGW 32 709,71zł. 

Zarząd zapoznał się informacją.  

 

2. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego polecająca realizację świadczeń opieki zdrowotnej w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie 
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w podmiocie leczniczym 6 łóżek obserwacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia 

SARS-CoV-2. Zarząd zapoznał się z dokumentem i przyjął treść do wiadomości. 

 

3. Podziękowanie dla przedstawicieli wielkopolskich samorządów od Łukasza Mikołajczyka za 

współpracę podczas pełnienia funkcji Wojewody Wielkopolskiego. Zarząd zapoznał się z 

dokumentem i przyjął jego treść do wiadomości. 

 

4. Informację na temat przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego na stopień 

nauczyciela mianowanego. Do Zarządu Powiatu Kępińskiego wpłynął wniosek o 

przeprowadzenie egzaminu na kolejny stopień awansu - nauczyciela mianowanego. W 

oparciu o upoważnienia wydane przez Starostę Kępińskiego naczelnik Wydziału Edukacji i 

Sportu dokonał analizy formalnej złożonego wniosku, który spełnił wymagania określone w 

rozporządzeniu o awansie zawodowym nauczycieli. W związku z powyższym Zarząd Powiatu 

uchwałą z dnia 3 grudnia 2020r. powołał komisje do przeprowadzenia stosownego 

postępowania egzaminacyjnego. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 18 grudnia 2020 r. 

Osoba wnioskująca zdała egzamin na kolejny stopień awansu zawodowego. Zarząd zapoznał 

się z protokołem i dokumentacją konkursową. Dokumentacja z przeprowadzonego 

postępowania przekazana zostanie do Wydziału Edukacji i Sportu. 

 

5. Oświadczenie właściciela nieruchomości wnoszącego zastrzeżenia do wyceny części działki 

w m. Osiny otrzymane w odpowiedzi na pismo wydziału GGN dotyczące wyceny 

nieruchomości przez rzeczoznawcę. Operat szacunkowy opiewa na kwotę 12 474,00zł. 

Oświadczenie właściciela nieruchomości opiewa na kwotę 17 500,00zł.. Uwagi i 

oświadczenie właściciela nieruchomości zostaną przekazane do rzeczoznawcy celem 

ustosunkowania się. Sprawa dotyczy zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 

polegającej na „ Rozbudowie drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno- 

Osiny”(posiedzenie zarządu z dnia 15.112.2020r.). Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 204.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie przez Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjr Henryka 

Sucharskiego w Kępnie umowy dzierżawy w formie aneksu do umowy dzierżawy NR 

07/XII/2014 z dnia 15.12.2014 r. na części działki nr 1913 stanowiącej własność Powiatu 

Kępińskiego z przeznaczeniem pod kort tenisowy. 

2. Uchwała Nr 205.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie 

umorzenia należności pieniężnych z tytułu czynszu najmu miejsca pod automaty 

vendingowe w budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra H. Sucharskiego w 

Kępnie, przy ul. Dąbrowskiego 3 przypadającego za okres stanu zagrożenia 

epidemicznego i stanu epidemii w miesiącu listopadzie i grudniu 2020r. 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 

 Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów. 

 

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 /-/ 
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5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki   /-/ 

 

Protokołowała: M. Osada 

 


