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PROTOKÓŁ Nr 68.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 8 WRZEŚNIA 2016 roku o godz. 13 
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- nieobecny 

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, starosta przedstawił 

sprawozdanie z okresu między zarządami( spotkanie z włodarzami gmin Powiatu Kępińskiego w 

sprawie budowy oddziału ortopedycznego, omówienie dożynek; w dniu 30.08.2016r. zarząd 

przedłożył sprawozdanie opisowe za I-sze półrocze RIO w Poznaniu oraz Przewodniczącemu 

Rady Powiatu Kepińskiego)  

II. W punkcie drugim starosta przedstawił projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej 

kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej 

 

Projekt uchwały zostanie przekazany na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu celem przedłożenia na 

najbliższej sesji. 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił projekty uchwał Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

 Uchwała w sprawie przyznania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych dla 

młodzieży, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kępiński. 

 Uchwała w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kępińskiego nieruchomości gruntowych 

położonych w obrębie geodezyjnym Donaborów, gmina Baranów i Świba gmina Kępno z 

przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej nr 5701 P. 

 

IV. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił: 
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 Pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa wraz z 5 

wnioskami kół łowieckich w sprawie dofinansowania introdukcji zwierzyny drobnej 

– głownie bażantów. Zarząd zaopiniował wnioski pozytywnie. Środki na zakup 

bażantów w wysokości 5800,00 zł zabezpieczone zostaną w rozdziału 90008 Ochrona 

różnorodności biologicznej i krajobrazu. Ilość przekazywanych bażantów będzie 

proporcjonalna do powierzchni dzierżawionych obwodów łowieckich. 

 Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu podsumowujące 

wydatki związane z festynem „Pożegnanie Lata 2016”. Wydatki na festyn oscylują około 

kwoty 95 000,00zł. Zarząd zapoznał się z pismem. 

 Pismo Stowarzyszenia „Nasz Bezpieczny Powiat Kępiński”, w którym zwracają się z prośbą 

o akceptację zmiany terminu realizacji spotkania w ramach projektu Pogadanki 

Profilaktyczno- Edukacyjne „Senior bezpieczny na drodze” współfinansowanego przez 

Powiat Kępiński. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. Wydział ZPPP przygotuje stosowny 

aneks do umowy. 

 Pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszowie informujące o zmianie regulaminu oraz 

stawki godzinowej za pracę wolontariusza przy realizacji zadania publicznego pn. III Rajd 

Sportowo- Pożarniczy w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

współfinansowanego ze środków Powiatu Kępińskiego. Zarząd zaakceptował proponowane 

zmiany. Pismo zostanie przekazane do wydziału ZPPP.  

 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.  

 Oświadczenie Rady Gminy Trzcinica w sprawie możliwości przejęcia przez Gminę Trzcinica 

odcinków dróg, które nie spełniają kryteriów dróg powiatowych w zasób dróg gminnych. 

Rada Gminy Trzcinica informuje w oświadczeniu, że nie wyraża zgody na przejęcie dróg 

powiatowych w zasób dróg gminnych. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 Pismo Wójta Gminy Baranów wraz z projektem zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Baranów celem uzgodnienia. Zarząd przekazał projekt 

zmiany planu do wydziału Architektury i Budownictwa celem zapoznania się i zaopiniowania 

dokumentu.  

IV. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała nr 130.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie 

przyznania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Kępiński. 

 Uchwała nr 131.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie 

nabycia na rzecz Powiatu Kępińskiego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 

geodezyjnym Donaborów, gmina Baranów i Świba gmina Kępno   z przeznaczeniem na 

poszerzenie drogi powiatowej nr 5701 P. 

 

Na tym posiedzenie zakończono 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – Witold Jankowski  /-/  

 

2. Członek Zarządu Powiatu – Grażyna Jany   /-/      
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3. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska   /-/   

 

4. Członek Zarządu Powiatu – Michał Błażejewski  /-/   

 

5. Członek Zarządu Powiatu – Zenon Kasprzak     

Protokołowała: M. Osada 


