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PROTOKÓŁ Nr 65.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 21 lipca 2016 roku o godz. 9 
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 

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu  

 

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, wicestarosta 

przedstawiła sprawozdanie z okresu między zarządami (omówienie narad budowy z ulicy 

Wieluńskiej i drogi Opatów – Trzebień, spotkanie z firmą BUDIMEX).  

II. W punkcie drugim wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał Zarządu Powiatu 

Kępińskiego 

 Uchwała w sprawie wyznaczenia nauczyciela, który będzie zastępował dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie w trakcie jego nieobecności 

 

 Uchwała w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński  

 

III. W punkcie trzecim wicestarosta przedstawiła i omówiła projekt uchwały Rady Powiatu 

Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie pozbawienia odcinka drogi 

publicznej kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej.  

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr XIV/400/16 z dnia 25.01.2016 roku/ Dz.Urz. 

Województwa Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 970 / pozbawił kategorii drogi wojewódzkiej na 

terenie powiatu kępińskiego odcinek drogi nr 450 o długości 6,257km na terenie gminy Łęka 

Opatowska. Odcinek powyżej wymienionej drogi wojewódzkiej został zaliczony do kategorii drogi 

powiatowej. W związku z powyższym na podstawie art. 10 ust. 5d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych / tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zmianami / Zarząd 

Powiatu Kępińskiego poinformuje Wójta Gminy Łęka Opatowska o zamiarze podjęcia przez Radę 

Powiatu Kępińskiego uchwały, w trybie określonym w art. 10 ust. 5c, w sprawie pozbawienia 

kategorii odcinków dróg powiatowych i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. Powyższe 

dotyczy odcinka drogi powiatowej nr 5697P o długości 4,310 km od skrzyżowania z drogą 

krajową nr 11 w miejscowości Siemianice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 5700P w 
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miejscowości Raków oraz odcinka drogi powiatowej nr 5700P o długości 1,850 km od 

skrzyżowania z drogą gminną nr G863037 w kierunku na Lipie do skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 5697P w miejscowości Raków. Łączna długość w/w dróg wynosi 6,160 km 

 

Projekty uchwał zostanie przekazany na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu celem przedłożenia na 

najbliższej sesji. 

IV. W punkcie czwarty wicestarosta przedstawiła i omówiła: 

 Odpowiedz Wójta Gminy Bralin na pismo Zarządu Powiatu Kępińskiego wystosowanie do 

wszystkich gmin w sprawie zajęcia stanowiska i przeanalizowania możliwości przejęcia 

przez gminy odcinków dróg, które nie spełniają kryteriów dróg powiatowych w zasób dróg 

gminnych. Wójt Gminy Bralin uważa za celowe podjęcie rozmów o możliwości i warunkach 

przejęcia drogi powiatowej – ulicy Kościuszki w Bralinie na odcinku od ulicy Wrocławskiej 

do przejazdu kolejowego. Zarząd wyznaczy termin spotkania celem omówienia powyższej 

sprawy.  

 Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie (przekazane do 

wiadomości zarządu) w odpowiedzi na pismo Pani Ewy Kowalskiej w sprawie opieki nad 

dzieckiem autystycznym. Dyrektor wyjaśnia, że WTZ-ty nie odpowiadają na potrzeby 

specjalne dzieci z autyzmem a na terenie powiatu kępińskiego nie funkcjonuje dzienny 

ośrodek wsparcia uwzględniający potrzeby osób z autyzmem. Zarząd przyjął pismo do 

wiadomości.  

 Rozliczenie dofinansowania rocznego pobytu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w 

Doruchowie – mieszkańców powiatu kępińskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze 

środków PFRON za okres od 01.01.2016r. – 30.06.2016r. wraz z pismem Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie zatwierdzającym rozliczenie. Zarząd 

zapoznał się ze sprawozdaniem i zatwierdził dokumenty.   

 Pismo Państwa Wandy i Henryka Sewioło w otrzymane do wiadomości Starosty Kępińskiego 

w sprawie skargi na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pismo 

zostało zaadresowane i przesłane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 Zawiadomienie Wójta Gminy Trzcinica o podjęciu przez Radę Gminy Trzcinica Uchwały Nr 

XIV/119/2016 z dnia 21.06.2016r. o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzcinica. Zmiana Studium dotyczy 

obszaru położonego w miejscowości Trzcinica i Laski. Wnioski do Studium można składać 

w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zarząd przyjął zawiadomienie do 

wiadomości. Zmiany do studium zostaną przeanalizowany przez wydziały merytoryczne 

Starostwa Powiatowego w Kępnie.  

 Sprawozdanie finansowe Caritas Diecezji Kaliskiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod 

Kępnem za II kwartał 2016r. wraz z korektą do dokumentów. Sprawozdanie zostało 

skontrolowane przez Skarbnika Powiatu oraz PCPR. Zarząd zapoznał się i zatwierdził 

sprawozdanie.  

 Odpowiedz Burmistrza Miasta i Gminy Kępno na pismo Zarządu Powiatu Kępińskiego 

wystosowanie do wszystkich gmin w sprawie zajęcia stanowiska i przeanalizowania 

możliwości przejęcia przez gminy odcinków dróg, które nie spełniają kryteriów dróg 

powiatowych w zasób dróg gminnych oraz na pismo w sprawie ewentualnego przejęcia ul. 

Dworcowej. Gmina Kępno nie jest zainteresowana przejęciem ulicy Dworcowej przed 

wykonaniem jej remontu i uregulowaniem stanów prawnych. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości.  

 Sprawozdanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojęcinie z realizacji zadania publicznego pn. 

„Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej” realizowanego w 

ramach otwartego konkursu ofert w 2016r. Sprawozdanie zostało skontrolowane przez 

wydziały merytoryczne pod względem prawidłowości realizacji zadania i pod względem 

rozliczenia finansowego. Zarząd zatwierdził sprawozdanie.  
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 Wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Świbie o zmianę umowy nr U-ZPPP/2016/03/00010 

zawartej na zadanie realizowane w ramach otwartego konkursu ofert pn. „ Powiatowy zlot 

pojazdów pożarniczych, piknik edukacyjny”. Zmiana dotyczy terminu realizacji zadania. 

Zarząd wyraził zgodę na wnioskowaną zmianę.  

 Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania 

administracyjnego w sprawie wydania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych. Przed 

wydaniem rozstrzygnięcia Strony mogą zapoznać się w siedzibie UMWW z dokumentacja 

sprawy. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 128.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie 

wyznaczenia nauczyciela, który będzie zastępował dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Kępnie w trakcie jego nieobecności. 

 Uchwała Nr 129.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie 

przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Kępiński 

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     

 

5. Członek Zarządu Powiatu – /-/ Zenon Kasprzak    

 

Protokołowała: M. Osada 


