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PROTOKÓŁ Nr 69.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 16 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 

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 (planowane spotkania z włodarzami gmin w sprawie 

omówienia wspólnej realizacji zadań drogowych na 2017r. ) 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie następczego wyrażenia zgody na zawarcie 

umów. 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego.  

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 

2016 rok 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/102/2016 Rady 

Powiatu Kępińskiego z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadające według algorytmu w 2016 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

 Uchwała Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Powiatu Kępińskiego” 



Strona 2 z 3 

 

Projekty uchwał zostaną przekazane na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu celem przedłożenia na 

najbliższej sesji. 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-2026 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania nagrody Starosty 

Kępińskiego 

IV. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił: 

 Pismo Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie w sprawie wyrażenia zgody 

na wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycięcie suchego drzewa 

znajdującego się na terenie szkoły przy ogrodzeniu, które zagraża bezpieczeństwo uczniów. 

Zarząd wyraził zgodę na wycięcie drzewa. . 

 Pismo Prezesa TKKF „Przemysław” w sprawie ufundowania nagród rzeczowych dla 

najlepszych szkół w kategorii drużynowej (zestawy piłek do gier zespołowych) wXXII 

Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego w „DUATHLONIE”.                                       

Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie.  

 Pismo Prezesa Stowarzyszenia Plastyków Amatorów z prośbą o dokonanie zmian w 

ofercie realizacji zadania publicznego. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu realizacji 

jednego z zadań uwzględnionych w harmonogramie. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 Pismo Sołtysa Wsi Osiny Andrzeja Gabryś, w którym wnioskuje o uwzględnienie w 2017 

r. inwestycji drogowych na drogach powiatowych: P855600, G859697, P855678. Pismo 

zostało przekazane do wydziału Budżetu i Finansów- wniosek do budżetu na 2017r.  

 Pismo Stefani Brzezińskiej- Michalskiej w sprawie objęcia honorowym patronatem 

konkursu plastycznego „SZEKSPIR XXI WIEKU”. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

Pismo zostanie przekazane do wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu celem 

podjęcia dalszych działań.  

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica w sprawie uwzględnienia w budżecie Powiatu na 2017 rok 

najpilniejszych prac inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych na terenie 

Gminy Trzcinica. Pismo zostało przekazane do wydziału Budżetu i Finansów – wniosek do 

budżetu na 2017r. 

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica z prośbą o rozpatrzenie możliwości wybudowania ścieżki 

pieszo- rowerowej Trzcinica- Aniołka Parcele- Wielki Buczek. Zarząd przeanalizował 

potrzeby realizacji zadań drogowych na terenie gminy Trzcinica. Za priorytetowe uznał 

poprawę stanu nawierzchni asfaltowych poprzez wykonywanie nakładek bitumicznych. 

Kolejne ścieżki pieszo rowerowe będą budowane w dalszej perspektywie. 

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica, którym przesyła uchwałę nr XV/125/2016 Rady Gminy 

Trzcinica w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków 

komunikacyjnych, usytuowanych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Trzcinica. 

Jednocześnie zwraca się z prośbą o podjęcie stosownej uchwały w celu wyznaczenia 

lokalizacji nowych przystanków. Uchwała wraz z pismem zostanie przekazana do 

Powiatowego Zarządu Dróg celem przygotowania stosownego projektu uchwały Rady 

Powiatu Kępińskiego na miesiąc październik. 

 Pismo Renaty Ciemny, w którym wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie Powiatu 

Kępińskiego na rok 2017 środki finansowe na realizację inwestycji drogowych. Pismo 

zostało przekazane do wydziału Budżetu i Finansów – wniosek do budżetu.  

 Uchwała Rady Powiatu w sprawie określenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie Miasta Kępno w porze 

nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. 

do dnia 31 października 2017 r. Zarząd zapoznał się z uchwałą. 
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 Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas 

nieokreślony 3 nowych mieszkańców Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

IV. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała nr 132.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 września 2016 r. w 

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2016-

2026 

 Uchwała nr 133.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 16 września 2016 r. w 

sprawie przyznania nagrody Starosty Kępińskiego 

V. Wnioski i wolne głosy 

 Zarząd dyskutował o sprawie lądowiska oraz SPZOZ 

 Krystyna Możdżanowska zgłosiła 

- konieczność zamontowania lustra w miejscowości Kierzno przy budynku sołtysa 

miejscowości- z uwagi na to, że droga, przy której mieszka sołtys jest drogą gminną 

lustro nie zostanie zamontowane.  

- konieczność zamontowania znaku przy zjeździe z drogi powiatowej w kierznie przy 

posesji nr 125 

  

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 


