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PROTOKÓŁ Nr 29.V.2015 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 3 września 2015 roku o godz. 12 
00

  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Witold Jankowski – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu 

2. Grażyna Jany – Członek Zarządu  

3. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu 

4. Michał Błażejewski – Członek Zarządu 

5. Zenon Kasprzak – Członek Zarządu 

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu  

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu 

 

I. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia Starosta przedstawił 

sprawozdanie z okresu między Zarządami oraz bieżące sprawy Starostwa.  

II. W punkcie drugim Starosta przedstawił projekty uchwał Zarządu; 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie oddania w użyczenie na okres 

3 lat Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie działki nr 1924/1 położonej w 

Kępnie,  przy ul. Sienkiewicza 26a, stanowiącej własność Powiatu  Kępińskiego. 

 

 Wniosek Wójta Gminy Baranów i uchwałę z nim związaną o wydanie opinii 

dotyczącej „Przebudowy drogi gminnej nr G852552 Marianka Mroczeńska ” na 

odcinku od km 0+000 do km 0+616 na terenie gminy Baranów w związku z 

przygotowaniem materiałów do wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na 

realizację powyższej inwestycji. Zarząd zaopiniował projekt pozytywnie. 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie:     

wniosku Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów  o wydanie opinii 

dotyczącej „Przebudowy drogi gminnej nr G852552 Marianka Mroczeńska ” na 

odcinku od km 0+000 do km 0+616 na terenie gminy Baranów powiatu 

Kępińskiego, województwa wielkopolskiego  zgodnie z Ustawą o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. 

U. z 2013 .687 z późn. zm.), na działkach nr ewid. : 233, 38/1, 84, 40, 41, 42/1, 

42/2, 43, 44, 45, 47/2, 47/3, 47/5, 48, 49   obręb Marianka Mroczeńska 

 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie bez uwag. 

III. W punkcie trzecim Starosta przedstawił i omówił: 

 Pismo od Marszałka Województwa Dolnośląskiego z informacja o rozpoczęciu prac nad 

planem zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego i wszczęciem 

procedury formalno- prawnej. Marszałek zachęca w piśmie do współpracy poprzez 

przesyłanie wniosków do planu a także udział w konsultacjach. Zarząd zapoznał się z 

informacją.  
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 Zawiadomienia Wójta Gminy Rychtal o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rychtal, Buczek 

Wielki, Zgorzelec w gminie Rychtal. Wnioski do zmiany planu miejscowego mogą być 

składane w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomień do Urzędu Gminy w 

Rychtalu. Zarząd przyjął zawiadomienia do wiadomości, dokumenty zostały przekazane 

do wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego celem zaopiniowania.  

 Pismo od Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie stawek za zajęcie pasa 

drogowego, dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Minister informuje, że we 

wrześniu bieżącego roku odbędzie się pierwszy konkurs na budowę szybkich sieci 

szerokopasmowych. Inwestycje będą realizowane na terenach, gdzie nie ma Internetu  

i obejmą cały kraj. Przy ocenie projektów będzie brana pod uwagę możliwość utrzymania 

sieci szerokopasmowej w dłuższej perspektywie czasu. Głównym czynnikiem 

wpływającym na możliwość utrzymania sieci są stawki za zajęcie pasa drogowego. Z 

przeprowadzonych analiz wynika, ze ustanowienie opłaty za zajęcie pasa drogowego dla 

infrastruktury telekomunikacyjnej na poziomie nie wyższym niż 20zł za 1m
2
/rok (poziom 

dostosowany do dróg krajowych) oznacza dużo większe możliwości na nową dotowaną 

infrastrukturę sieci. W planowanych konkursach o dotację preferowane będą obszary, w 

których opłaty za zajecie pasa drogowego zostały ustalone na poziomie nie wyższym niż 

20zł za 1m
2
/rok. Minister zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia 

preferencyjnych stawek za zajęcie pasa drogowego. Zarząd zapoznał się z pismem. Po 

konsultacjach z Dyrektorem PZD pod kątem dochodów z zajęcia pasa drogowego 

postanowiono, że do końca roku 2015 stawka pozostanie bez zmian. Ewentualna zmiana 

zostanie przeanalizowana w styczniu 2016r.  

IV. Pismo w sprawie zawiadomienia Powiatu Kępińskiego o oględzinach terenowych. Wójt 

gminy po przekazaniu przez Powiat Kępiński protokołu wznowienia znaków granicznych 

zawiadamia o przeprowadzeniu dowodu z oględzin terenowych w celu porozumienia się 

co do drzew rosnących na granicy pasa drogowego i lasu. Oględziny przeprowadzane są 

w celu doprecyzowania drzew przeznaczonych do wycinki w pasie drogowym przy 

drodze Trzebień – Opatów. Na oględziny ze strony Starostwa Powiatowego 

wydelegowano Naczelników Wydziałów OŚ i GGN. 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwałę Nr 62.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 3 września 2015 roku  

w sprawie Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie oddania w użyczenie na 

okres 3 lat Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie działki nr 1924/1 położonej w 

Kępnie,  przy ul. Sienkiewicza 26a, stanowiącej własność Powiatu  Kępińskiego 

 Uchwała Nr 63.V.2015 Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie:     

       wniosku Wójta Gminy Baranów ul. Rynek 21 63-604 Baranów  o wydanie opinii 

dotyczącej „Przebudowy drogi gminnej nr G852552 Marianka Mroczeńska ” na 

odcinku od km 0+000 do km 0+616 na terenie gminy Baranów powiatu 

Kępińskiego, województwa wielkopolskiego  zgodnie z Ustawą o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 

2013 .687 z późn. zm.), na działkach nr ewid. : 233, 38/1, 84, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 

44, 45, 47/2, 47/3, 47/5, 48, 49   obręb Marianka Mroczeńska 
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Na tym posiedzenie zakończono 

Członkowie  Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – /-/ Witold Jankowski    

2. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Grażyna Jany     

3. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Krystyna Możdżanowska    

4. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Michał Błażejewski    

Członek Zarządu Powiatu – /-/ Zenon Kasprzak    

Protokołowała: M. Osada 


