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PROTOKÓŁ Nr 89.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 15 marca 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  

 

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.  

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

 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kępińskiego Nr XXV/150/2016 z dnia 20 

grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017 

 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały bez uwag. 

 

III. W punkcie drugim starosta przedstawił i omówił projekty uchwał Rady Powiatu Kępińskiego: 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kępińskiego 

Nr XXV/150/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kępińskiego 

Nr XXV/149/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego na lata 2017 - 2028. 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rodzaju zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadające według algorytmu w 2017r. dla Powiatu Kępińskiego na realizacje zadań z 

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynikających z 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą 
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Prawo Oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od 

1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.  

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego.  

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 

dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014-2020.  

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 

dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i 

Rozwój.  

 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Zostaną one przekazane na ręce Przewodniczącego 

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 

IV. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił:  

 

 Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie alternatywnej lokalizacji dla stacji retransmisyjnej 

łączności radiowej systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz zarządzania kryzysowego. 

Wojewoda zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie masztu z budynku SPZOZ na 

budynek Liceum Ogólnokształcącego nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie. Pismo 

wnosi, ze obecny status budynku implikuje konieczność uzyskania przez Starostwo Powiatowe 

zgody wymaganych organów nadzoru budowlanego w tym konserwatora zabytków.  Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie pod warunkiem uzyskania przez WUW wszystkich wymaganych 

zgód na montaż masztu na budynku LO.  

 

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

XVIII/118/2016 z dnia 27 lipca o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Rychtal gm. Rychtal. Wnioski do planu mogą być składane 

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

wiadomości. 

 

 Pismo naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa w sprawie konieczności pozyskania 

prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w związku z wszczęciem procedury 

wykonania dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych ul Al. Marcinkowskiego, ul. 

Broniewskiego oraz drogi powiatowej nr 5692P Mroczeń- Laski- Borek i drogi powiatowej nr 

5688P Laski Borek- Wielki Buczek. Zarząd przekazał pismo do wydziału GGN celem wszczęcia 

procedury pozyskania prawa do dysponowania gruntami.  

 

 W związku z pozbawieniem kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi numer 450 relacji Kalisz- 

Grabów nad Prosną –Wyszanów- Wieruszów- Opatów przekazanej Powiatowi Kępińskiemu przez 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego na terenie gminy Łęka Opatowska, Zarząd Powiatu 

Kępińskiego wystąpi do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o podjęcie stosownej uchwały w 

sprawie nadania numeru powyższej drodze powiatowej. 

 

 Pismo Spółki Wodociągi Kępińskie złożone w odpowiedzi na pismo zarządu z dnia 3 października 

2016r. w sprawie informacji nt. wykonania robót wodno- kanalizacyjnych na ulicy 

Broniewskiego. Sprawa dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na powyższy odcinek. 

Roboty wodno- kanalizacyjne planowane są do wykonania przez spółkę w latach 2018-2019. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości, zostanie ona uwzględniona w planowaniu realizacji 

inwestycji drogowych.  
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V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 162.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2017r w sprawie zmiany 

uchwały Rady Powiatu Kępińskiego Nr XXV/150/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie 

budżetu powiatu na rok 2017 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

1. Na posiedzeniu nie wniesiono wniosków i wolnych głosów.  

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 


