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PROTOKÓŁ Nr 58.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2016 roku o godz. 13 
00

  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Witold Jankowski – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu-nieobecny 

2. Grażyna Jany – Członek Zarządu – Członek Zarządu 

3. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu 

4. Michał Błażejewski – Członek Zarządu 

5. Zenon Kasprzak – Członek Zarządu - nieobecny 

oraz  

1. Katarzyna Nawrot – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu  

 

I. Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu powiatu, Pani Wicestarosta 

przedstawiła sprawozdanie z okresu między zarządami.  

II. W punkcie drugim Pani Wicestarosta przedstawiła i omówiła projekt: 

 uchwały Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie opracowania Planu wykorzystania powiatowego 

zasobu nieruchomości Powiatu Kępińskiego. 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami powiatowym zasobem 

nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu, który to sporządza plany wykorzystania zasobu. 

Przedmiotowy plan sporządza się na kres 3 lat. Uchwała dotyczy sporządzenia Planu Wykorzystania 

zasobu nieruchomości Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2018. 

Zarząd przyjął projekt uchwały bez uwag. 

III. W punkcie trzecim Pani Wicestarosta przedstawiła i omówiła: 

 

 Pismo Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztatów Terapii zajęciowej – korekta sprawozdania finansowego 

za I kwartał 2016 r. oraz wyjaśnienia. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Pismo Dyrektora Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie z prośbą o rozważenie 

możliwości sfinansowania prac modernizacyjnych budynku ZSP Nr 2. Zarząd przyjął informacje do 

wiadomości. W związku z brakiem środków finansowych na realizację prac modernizacyjnych środki 

finansowe niezbędne do ich wykonania zaplanowane zostaną w budżecie powiatu na rok 2017. 

 Pismo prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowo – Lokatorsko - Własnościowej w Kępnie                                   

w sprawie zamontowania progu spowalniającego na ul. Wiosny Ludów. W związku z brakiem 

środków finansowych na wykonanie zadania Zarząd zaopiniował wniosek negatywnie. 

 Pismo Wójta Gminy Perzów, w którym zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Perzów uchwały 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru części obrębów geodezyjnych: Koza Wielka, Miechów, Domasłów, Trębaczów, Zbyczyna. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Pismo Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem, w którym przedstawia 

protokół dotyczący norm zużycia paliwa w samochodzie służbowym Fiat Dukato oraz Mercedes 

Sprinter. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 
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 Pismo mieszkańca Słupi pod Kępnem, który zwraca się z prośbą o wpisanie do planów 

inwestycyjnych Powiatu Kępińskiego budowy krawężnika w Słupi pod Kępnem przy ul. Szerokiej. 

Zarząd przekazał pismo do Powiatowego Zarządu Dróg. 

 Rekomendację komisji konkursowej oraz propozycję wysokości udzielonych dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze Powiatu Kępińskiego. 

Po zapoznaniu się z rekomendacją komisji konkursowej oraz propozycją wysokości udzielonych 

dotacji Zarząd zadecydował o przyznaniu następujących dotacji: 

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła i Św. Wawrzyńca w Baranowie ul. 

Kościelna 1, 63-604 Baranów – 5 000,00 zł. – na konserwację i restaurację prezbiterium                 

w kościele parafialnym pw. Św. Andrzeja Apostoła i Św. Wawrzyńca w Baranowie 

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina w Donaborowie, Donaborów 88, 63-600 Kępno 

– 7 000,00 zł – na prace remontowo-konserwatorskie podłogi w kościele pw. Św. Marcina w 

Donaborowie 

 Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kierznie, Kierzno 20, 63-600 Kępno- 

12 000,00 zł. na remont konstrukcji ścian zrębowych i konstrukcji wieży kościoła 

parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Kierznie 

Pozostałą nierozdysponowaną kwotę w wysokości 6 000,00 zł. Zarząd postanowił przekazać na remont 

podłogi w klasach Liceum Ogólnokształcącego Nr I, im. mjra H. Sucharskiego w Kępnie. 

Zgodnie z uchwałą NR 105.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski o przyznanie dotacji na prace konserwatorski, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych lub 

znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego Zarząd przygotował projekt stosownej uchwały i 

przekazał ją do Biura Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 Pismo z prośbą o zainstalowanie znaku drogowego na przejściu dla pieszych, zlokalizowanym                        

w miejscowości Trzcinica przy ul. Jana Pawła II przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną oraz uzupełnienie 

chodnika przy ul. Jana Pawła II kostką polbrukową. Zarząd poinformował, że wykonanie tej inwestycji 

zostało wpisane do zakresu prac planowanych przez Powiat Kępiński na bieżący rok budżetowy na 

terenie Gminy Trzcinica i zależna jest od partycypacji Gminy Trzcinica w jego kosztach. 

 

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica w sprawie wykonania chodnika w miejscowości Trzcinica  oraz prac 

remontowych na drodze Wodziczna – Ignacówka Trzecia. Zarząd przyjął pismo do wiadomości. 

IV. Na posiedzeniu podjęto 

 Uchwałę Nr 110.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie 

opracowania Planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości Powiatu Kępińskiego. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono 

Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego: 



 

Strona 3 z 3 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – Witold Jankowski    

 

2. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Grażyna Jany      

 

3. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Krystyna Możdżanowska    

 

4. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Michał Błażejewski               

 

5. Członek Zarządu Powiatu – Zenon Kasprzak     

 

Protokołowała: K. Nawrot 


