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PROTOKÓŁ Nr 82.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 2 lutego 2017 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  

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 

3. Maciej Hojeński – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie 

 

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. 

 Dyrektor PZD w związku ze złożoną na XXVII Sesji Rady Powiatu Kępińskiego interpelacją 

Krystyny Możdżanowskiej, omówił i wyjaśnił szczegółowo całą koncepcję powstania 

dokumentacji projektowej chodnika relacji Kierzno- Ostrówiec. Dokumentacja projektowa oraz 

roboty budowlane zlecane były przez Powiatowy Zarząd Dróg. Omówione zostały etapy 

powstania dokumentacji, zmiany wprowadzone po analizie kosztów realizacji zadania – w 

pierwotnej wersji planowano budowę ciągu pieszo- rowerowego, którego koszty opiewały na 

kwotę około 3 500 000,00zł- w związku, z powyższym zmieniono koncepcję na budowę 

chodnika, koszty wykonania dokumentacji, zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji oraz 

zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych, porozumienie z gminą Kępno na realizację 

zadania, wnioskowane przez mieszkańców Kierzna zmiany przebiegu chodnika, odbiór realizacji 

zadania. Dyrektor PZD przedstawił protokół odbioru robót z usterkami, które mają zostać 

wykonane do 14.04.2017r.  

 Dyrektor omówił również szczegółowo przebieg akcji zima na terenie powiatu. Miasto Kępno 

utrzymywane jest w III kategorii akcji zima tj. czarne drogi i chodniki, pozostałe drogi w 

gminach wiejskich utrzymywane są w V kategorii tj. posypywanie zakrętów, zatoczek, 

skrzyżowań, wzniesień powyżej 4%, miejsc niebezpiecznych. Posypywanie obejmuje około 

67km dróg powiatowych. Na głównych ciągach dróg powiatowych zostało również 

przeprowadzone jednorazowo posypanie wszystkich odcinków chlorkiem sodu podczas 

oblodzenia nawierzchni. Koszt wykonania zabiegu to 24 422,44zł za jeden przejazd. Dyżur 

podczas akcji zima pełni dwóch dyżurnych, którzy pracują na umowy zlecenia- praca polegająca 

na sprawdzaniu, jakości wykonania odśnieżenia, czasu reakcji wykonawców. Na dzień 31 

stycznia na akcję zima przeznaczono około 270 000,00zł z 364 000,00 zaplanowanych w 

budżecie powiatu. Dyrektor sygnalizuje, że będą to niewystarczające środki. Zarząd dyskutował o 

rozważeniu w kolejnym przetargu na akcję zima tzw. opłaty za gotowość dla wykonawców. 
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Będzie to wiązać się z zabezpieczeniem większych środków finansowych na akcję zima w 

budżecie powiatu. Decyzje zostaną podjęte przed ogłoszeniem przetargu na kolejny rok.  

II. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał zarządu: 

 Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie 

ofert ogłoszonym Uchwałą Nr 150.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13.01.2017 r. 

 Uchwała zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 151.V.2017 z dnia 13 stycznia 

2017r. w sprawie zasad prowadzenia skonsolidowanych rozliczeń podatku od towarów i usług 

przez Powiat Kępiński.  

Zarząd zaopiniował projekt uchwały bez uwag. 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił: 

 Pismo dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie przekazujące do rozpatrzenia 

pismo z dnia 27.01.2017r. MUKS Marcinki Kępno z prośbą o bezpłatne udostępnienie sali 

gimnastycznej na zajęcia sportowe podczas ferii zimowych dla dzieci w wieku 10-13 lat.  Zarząd 

zaopiniował wniosek negatywnie, ponieważ systematycznie odchodzi od nieodpłatnego użyczania sal 

sportowych z uwagi na koszty eksploatacji obiektów oraz personelu pomocniczego. Klubowi zostanie 

zaproponowane odpłatne udostępnienie obiektu.   

 Złożone przez gminę Baranów rozliczenie umowy partnerstwa na realizacje inwestycji przy 

drodze gminnej nr G859894 relacji Żurawiniec- Grębanin. Dotyczy realizacji inwestycji w ramach 

Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Łączny koszt zadania 

1 459 286, 93zł. Udział powiatu w kosztach zadania 370 000,00zł. Rozliczenie zostało sprawdzone 

przez wydział FN oraz ZPPP. Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował rozliczenie.  

 Rozliczenie rzeczowo- finansowe złożone przez PZD z wydatkowanych środków na budowę 

chodnika w wzdłuż drogi powiatowej od miejscowości Kierzno w stronę miejscowości Ostrówiec w 

kierunku cmentarza. Całkowita wartość inwestycji 182 118,50zł. Wkład własny powiatu 92 118,50zł 

wkład gminy Kępno 90 000,00zł. Zarząd zapoznał się z rozliczeniem i zaakceptował dokumenty. 

Rozliczenie zostało przesłane partnerowi zgodnie z zawartym porozumieniem.  

 Rozliczenie rzeczowo- finansowe złożone przez PZD z wydatkowanych środków na przebudowę 

przepustów przy drodze powiatowej nr 5701P na odcinku Trzebień- Opatów. Całkowita wartość 

inwestycji 38 008,23zł. Wkład własny powiatu 22 242,09zł wkład gminy Łęka Opatowska 

15 766,14zł. Zarząd zapoznał się z rozliczeniem i zaakceptował dokumenty. Rozliczenie zostało 

przesłane partnerowi zgodnie z zawartym porozumieniem.  

 Rozliczenie rzeczowo- finansowe złożone przez PZD z wydatkowanych środków na remont drogi 

powiatowej nr 5692P masą na gorąco na odcinku Mroczeń – Laski (odcinek w lesie), modernizację 

drogi powiatowej nr 5692P poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Kuźnica Trzcińska przy 

posesjach 17a-18 o długości ok. 80mb, modernizacji drogi powiatowej 5692P poprzez wykonanie 

chodnika w miejscowości Laski przy posesjach 1-9 o długości ok. 60mb, modernizacji drogi 

powiatowej nr 5690P poprzez wykonanie nakładki bitumicznej i odcinkowo powierzchniowego 

podwójnego utrwalenia na odcinku Trzcinica – Kuźnica Trzcińska, modernizacji drogi powiatowej 

5688P poprzez wykonanie chodnika w miejscowości Trzcinica przy ul. Jana Pawła II o długości ok. 

60mb. ( udział powiatu obejmuje zakup materiałów, gmina wykonała prace budowlane). Całkowita 

wartość inwestycji 145 725,86 zł. Wkład własny powiatu 95 725,86zł wkład gminy Trzcinica 

50 000,00zł. Zarząd zapoznał się z rozliczeniem i zaakceptował dokumenty. Rozliczenie zostało 

przesłane partnerowi zgodnie z zawartym porozumieniem.  

 Rozliczenie rzeczowo- finansowe złożone przez PZD z wydatkowanych środków na 

remont/wymianę starej nawierzchni chodnika z płytek betonowych na odcinku ok. 150m w 

miejscowości Domasłów, modernizację drogi powiatowej nr 5681P poprzez wykonanie nakładki 

bitumicznej na odcinku Perzów- Ludwiczyn o długości ok. 1km. Całkowita wartość inwestycji 

185 078,25zł. Wkład własny powiatu 95 078,25zł wkład gminy Perzów 90 000,00zł. Zarząd 

zapoznał się z rozliczeniem i zaakceptował dokumenty. Rozliczenie zostało przesłane partnerowi 

zgodnie z zawartym porozumieniem.  

 Rozliczenie rzeczowo- finansowe złożone przez PZD z wydatkowanych środków na 

modernizację drogi powiatowej nr 5703P w miejscowości Słupia pod Kępnem poprzez przebudowę 

chodnika oraz awaryjny remont kanalizacji – ul. Szeroka. Całkowita wartość inwestycji 

309 718,97zł. Wkład własny powiatu 131 150,97zł wkład gminy Baranów 178 568,00zł. Zarząd 
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zapoznał się z rozliczeniem i zaakceptował dokumenty. Rozliczenie zostało przesłane partnerowi 

zgodnie z zawartym porozumieniem.  

 Interpelację radnego Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany organizacji ruchu na 

skrzyżowaniu ulic Kościuszki z ul. Kościelną tak, aby ul. Kościelna była ulicą z pierwszeństwem 

przejazdu a ulica Kościuszki ul. podporządkowana ze znakiem STOP. Radny w interpelacji prosi o 

zajęcie stanowiska w sprawie. Zarząd przedyskutował możliwości zmiany organizacji ruchu z 

dyrektorem PZD i zdecydował o pozostawieniu dotychczasowej organizacji ze względu na 

bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jak również ze względu na to, iż o wprowadzenie 

istniejącej organizacji wnioskował w 2001r. UMiG w Kępnie. Radnemu zostanie udzielona 

odpowiedz na interpelację.  

 Interpelację radnego Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie likwidacji progu zwalniającego na 

ulicy Kościelnej. Radny podnosi, iż próg zwalniający utrudnia przejazd pojazdom 

uprzywilejowanym szczególnie karetkom pogotowia. Zarząd po dyskusji z dyrektorem PZD 

zdecydował o pozostawieniu progu zwalniającego z uwagi na bezpieczeństwo uczestników ruchu, w 

szczególności pieszych. Radnemu zostanie udzielona odpowiedz na interpelację.  

 Interpelację radnego Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przeanalizowania przez Zarząd 

Powiatu Kępińskiego i wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kępnie. Zarząd przekazał interpelację do 

wyjaśnienia dyrektorowi SPZOZ w Kępnie. Po otrzymaniu informacji zwrotnej radny otrzyma 

odpowiedz.  

 Interpelację radnej Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie inwestycji dotyczącej „Budowy 

chodnika Kierzno – Ostrówiec”. Radna prosi o udzielenie informacji nt. postępowania wyłaniającego 

wykonawcę zadania, za jaką kwotę wykonano prace, odbiór końcowy zadania itp. Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg udzielił odpowiedzi na interpelację ustnie na posiedzeniu. Radnej 

zostanie udzielona również odpowiedź na piśmie.  

 Wniosek wójta Gminy Łęka Opatowska w sprawie przekazania w formie darowizny działek nr 

70/5 i 95/4 obręb Zmyślona Słupska stanowiących własność Powiatu Kępińskiego a stanowiących 

ciąg drogi gminnej. Sprawa rozpatrywana na posiedzeniach zarządów w dniach 13 i 26.01.2017. 

Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Wydział merytoryczny przygotuje stosowny projekt uchwały 

rady powiatu.  

 Wniosek radcy prawnego świadczącego nieodpłatną pomoc prawna z ramienia Związku 

Młodzieży Wiejskiej o zmianę harmonogramu dyżurów w gminie Trzcinica. Gmina Trzcinica 

wyraziła zgodę na zmianę harmonogramu. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Wydział 

merytoryczny przygotuje stosowne aneksy do umowy z ZMW oraz porozumienia z gminą Trzcinica.   

 Zarząd dyskutował o zasadności przejęcia terenów PKP po byłym Dworcu Zachodnim i 

pozostawienia jego przeznaczenia pod lądowisko. Sprawa dotyczy przeznaczenia działek w 

Miejscowym Planie Zagospodarowania Gminy Kępno. Zarząd zdecydował o podtrzymaniu 

stanowiska o przejęciu gruntów po PKP. 

IV. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 154.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 lutego 2017r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert ogłoszonym 

Uchwałą Nr 150.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13.01.2017 r. 

 Uchwała Nr 155.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 2 lutego 2017r. zmieniająca 

uchwałę Zarządu Powiatu Kępińskiego Nr 151.V.2017 z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zasad 

prowadzenia skonsolidowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Kępiński.  

V. Wnioski i wolne głosy 

1. Członek zarządu Krystyna Możdżanowska wystąpiła: 

 z prośbą do dyrektora PZD o przygotowanie i przedstawienie zarządowi sprawozdań z 

działalności PZD za okres listopad – grudzień 2015r. oraz za okres listopad- grudzień 

2016r.Sprawozdania zostaną przedłożone na kolejnym posiedzeniu zarządu.  

 przygotowanie listy numerów posesji, na których wykonano 12 nowych zjazdów oraz numery 

posesji gdzie wykonano 12 szerszych niż szerokość jezdni zjazdów. Sprawa dotyczy 

przebudowy drogi powiatowej na odcinku Baranów – Jankowy oraz naliczonego przez WUW 
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zwrotu dotacji w wysokości 55 000,00zł. Po konsultacji sprawy z Biurem Prawnym, lista nie 

zostanie przygotowana z uwagi na ochronę danych osobowych. 

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 


