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PROTOKÓŁ Nr 54.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 30 marca 2016 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 – 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  

3. Maciej Hojeński – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 

4. Stanisław Baliński – Przewodniczący Rady Powiatu Kępińskiego 

 

I. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu, starosta przedstawił 

sprawozdanie z okresu między Zarządami (walne zgromadzenie spółdzielni POMOST- 

omówienie zadłużenia i sytuacji finansowej, podpisanie umowy na informatyzację SPZOZ w 

Kępnie)  

II. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił projekt uchwały Zarządu: 

 Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na rok 2016. 

Zarząd przyjął projekt uchwały bez uwag. 

III. W punkcie trzecim skarbnik omówił bilans z wykonania budżetu powiatu za 2015r. oraz 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu. Zarząd przyjął i zatwardził powyższe 

dokumenty. Sprawozdanie zostanie przekazane Radzie Powiatu Kępińskiego oraz Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej.  

IV. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił: 

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

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Pismo Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kępnie z 

prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie przydziału lokalu na biuro dla  Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Kępnie. Zarząd zwróci się do dyrektora biblioteki z prośbą o 

tymczasowe (na czas remontu budynku PCPR)wygospodarowanie jednego z pomieszczeń dla 

KERiI. 

 Pismo wójta gminy Perzów z prośbą o przychylenie się do wniosku mieszkańców w sprawie 

wykonania prac remontowo- naprawczych przy przepuście na drodze powiatowej w 

Trębaczowie.(sprawa dotyczy przepustu przy zakładzie stolarskim) Stan przepustu powoduje 

zagrożenie w ruchu drogowym, korzystają z niego rolnicy dojeżdżający do swoich gruntów 

rolnych co naraża ich na wysokie koszty napraw uszkodzonego sprzętu rolniczego. Z uwagi na 

brak środków finansowych Zarząd nie przewiduje przebudowy przepustu w 2016r.  

 Materiał przygotowany przez dyrektora PZD odnośnie stanu dróg na terenie powiatu. Sprawa 

dotyczy wniosku przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z 

posiedzenia komisji z dnia 8.03.2016r. w sprawie przedstawienia do 31.03.2016r. potrzeb 

remontu dróg powiatowych w oparciu o ocenę stanu technicznego danych odcinków- natężenie 

ruchu, stan zużycia nawierzchni w %, oględzin własnych PZD. Materiał zostanie przekazany na 
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ręce radnego oraz do Biura Rady celem przedstawienia Radzie Powiatu Kępińskiego na 

wspólnym posiedzeniu komisji. 

 Na posiedzeniu Zarząd podjął również decyzję w sprawie aplikowania o środki zewnętrzne na rok 

2017 w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-

2019 na realizację jednego zadania drogowego- odcinka drogi Świba – Donaborów – Biadaszki. 

Decyzja zostanie przedstawiona radnym do dyskusji na wspólnym posiedzeniu komisji.  

VI. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 104.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2016r.w sprawie zmian 

budżetu i w budżecie powiatu na rok 2016 

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 Możdżanowa    

 

4. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Michał Błażejewski    

 

5. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Zenon Kasprzak     

 

Protokołowała: M. Osada 


