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PROTOKÓŁ Nr 70.V.2016 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 22 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(SPZOZ, BUDIMEX- spotkanie w sprawie budowy 

obwodnicy)  

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Program 

Ochrony Środowiska dla Gminy Bralin na lata 2017 -2020” 

(Wójt Gminy Bralin zwrócił się do Zarządu Powiatu Kępińskiego o zaopiniowanie powyższego 

programu. Opracowanie stanowi dokument koordynujący działania na rzecz ochrony środowiska 

w gminie Bralin) 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały pozytywnie bez uwag.  

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił: 

 Pismo mieszkańców ul. Młyńskiej, ul. Zamkowej i ul. Jana Pawła II w Trzcinicy z prośbą 

o remont chodnika przy ul. Jana Pawła II na odcinku od posesji nr 1 do skrzyżowania z 

drogą – ul. Zamkowa. Mieszkańcy podnoszą, że na chodniku występuje wiele nierówności, 

zapadają się kostki i powstają dziury-, co zagraża bezpieczeństwu użytkowników. Ponadto 

przy chodniku po opadach zalega duża ilość wody. Pismo podnosi również brak zimowego 

utrzymania chodnika. Mieszkańcy oczekują naprawy chodnika i wykonania odwodnienia.  

Zarząd zapoznał się z pismem i przekazał je do Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi celem 

zaopiniowania konieczności wykonania napraw chodnika.  

 Informację Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg 

Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim dotycząca zimowego utrzymania dróg 
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wojewódzkich w sezonie 2016/2017. Wykonawcą zadani będzie firma SKANSKA.                                      

Zarząd zapoznał się z informacją. Pismo zostanie przekazane do Powiatowego Zarządu 

Dróg.  

 Wniosek o dotację w wysokości 3 000,00zł Rodzinnych Ogródków Działkowych im. T. 

Kościuszki w Kępnie na wykończenie świetlicy ogrodowej o powierzchni 35m
2
. Środki 

miałyby zostać przeznaczone na wykonanie posadzki oraz ocieplenia. Zarząd zaopiniował 

prośbę negatywnie.  

 Pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie z informacją o 

aktualnym stanie pomieszczeń poradni utrudniającym realizację zadań w związku z 

prowadzonym remontem. Zalanie pomieszczeń spowodowało niezdatność do użytku sal 

terapii grupowej. Dyrektor wnosi o zabezpieczenie w budżecie środków na remont zalanych 

pomieszczeń. Zarząd zapoznał się ze sprawą, środki na remont pomieszczeń nie zostaną 

zabezpieczone w budżecie powiatu, ponieważ Wykonawca robót jest zobowiązany 

wyremontować pomieszczenia, które uległy zalaniu w wyniku prowadzonych prac.  

 Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z prośba o zabezpieczenie w 

budżecie powiatu na 2017r. kwoty w wysokości 45 000,00zł na sfinansowanie 50%wartości 

remontu jednej z łazienek w DPS. Pozostałe środki planowane są do pozyskania ze środków 

przeznaczonych na dofinansowanie robót budowlanych z PFRON. Zarząd zaopiniował 

wniosek pozytywnie. Pismo zostanie przekazane do wydziału Budżetu i Finansów- wniosek 

do budżetu. 

 Pismo Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Bożeny Henczycy w sprawie budowy 

ścieżki pieszo- rowerowej Trzcinica- Aniołka Parcele- Wielki Buczek w związku z prośbą 

mieszkańców złożoną na ręce Pani Poseł. Pani Poseł wnosi o podjęcie odpowiednich działań 

bez zbędnej zwłoki w przedmiotowej sprawie. Zarząd analizował potrzeby remontów i 

inwestycji drogowych na terenie gminy Trzcinica. W wyniku dyskusji stwierdzono, że 

priorytetowo traktowane będą inwestycje i zadania dotyczące nawierzchni dróg a następnie, 

w dalszej kolejności budowy i remonty chodników. Na lata 2017-2018 Zarząd Powiatu 

Kępińskiego nie planuje rozpoczęcia budowy powyższej ścieżki rowerowej. Planowana jest 

natomiast systematyczna poprawa istniejących nawierzchni drogowych poprzez wykonanie 

nakładek bitumicznych.   

 Pismo naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu z prośbą o dokonanie zmian w planach 

finansowych placówek oświatowych w związku z przyznaniem nagród Starosty Kępińskiego 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zarząd wyraził zgodę na zmiany.  

 Wniosek do projektu budżetu złożony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

Oddział Powiatowy w Kępnie z prośbą o włączenie do planu pracy edukacyjnej i sportowej 

Powiatu Kępińskiego na rok 2017 imprez dla młodzieży i strażaków wraz z zabezpieczeniem 

i przyznaniem na zadania środków finansowych w wysokości 9 000,00zł. Zarząd zapoznał 

się z wnioskiem. Pismo zostało przekazane do wydziału Budżetu i Finansów- wniosek do 

budżetu.    

 Na podstawie wskazań Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nr WOSiP.552.1.2015 z 17 

marca 2015r. oraz WOSiP.552.3.2016 z 6 września 2016 zarząd zdecydował o 

wypowiedzeniu porozumień z Powiatem Ostrowskim na realizację zadań publicznych w 

zakresie wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży: niewidomych i słabo 

widzących oraz niesłyszących i słabo słyszących oraz Powiatem Ostrzeszowskim w zakresie 

wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera. Badania te będzie wykonywała Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w 

Kępnie.  

 Informację o rzeczywistej liczbie słuchaczy, wg stanu na pierwszy dzień miesiąca 

września 2016 roku oraz frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, a także 

miesięczne rozliczenie dotacji, za miesiąc sierpień 2016 roku przez Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kępnie. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i 

informacje.  
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IV. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała nr 134.V.2016 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 września 2016 r. w 

sprawie zaopiniowania projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bralin na lata 

2017 -2020” 

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 


