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PROTOKÓŁ Nr 91.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 30 marca 2017 roku o godz. 11:00  

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 (spotkanie z Wicewojewodą Wielkopolskim, spotkanie z 

gminami w sprawie realizacji inwestycji Świba-Donaborów- Biadaszki, podpisanie umowy na 

dokończenie budowy bloku operacyjnego).  

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

 Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko 

dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie ul. 

Dąbrowskiego 3, 63-600 Kępno. 

 Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko 

dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie ul. Sienkiewicza 26, 63-600 

Kępno. 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał bez uwag. 

 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił:  

 

 W punkcie trzecim skarbnik omówił bilans z wykonania budżetu powiatu za 2016r. oraz 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu. Zarząd przyjął i zatwardził powyższe 

dokumenty. Sprawozdanie zostanie przekazane Radzie Powiatu Kępińskiego oraz Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej.  

 Wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie o wydanie zgody na 

usunięcie drzew gatunku klon jawor rosnących wzdłuż ogrodzenia w związku z planem budowy 

boiska wielofunkcyjnego dofinansowanego z programu LEADER. Zarząd zaopiniował wniosek 

pozytywnie. 
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 Sprawozdanie z realizacji zadań o inspekcji weterynaryjnej na terenie powiatu kępińskiego w roku 

2016. Zarząd zapoznał się i przyjął informację do wiadomości.  

 Pismo Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w 

Kępnie z prośbą o sfinalizowanie budowy Sali gimnastycznej przy szkole zgodnie z projektem. 

Pismo dokładnie przedstawia stan techniczny obiektu oraz wszystkie związane z tym utrudnienia 

w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego.  Zarząd zapoznał się z pismem i będzie czynił 

starania o sfinalizowanie budowy obiektów. 

 Pismo Pracowni Projektowej Sieci i Instalacji Sanitarnych ul. Serbinowksa 1a, 62-800 Kalisz 

przekazane do zarządu przez dyrektora LO Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego z prośbą o 

potwierdzenie uzgodnienia z 2010r. o możliwości realizacji inwestycji p.n. „Osiedlowa sieć 

ciepłownicza do OS. Wiosny Ludów w Kępnie, woj. Wielkopolskie” wymagającej wejścia na 

będące własnością powiatu działki nr 1863/1, 1863/2, 1901/2, 1902, 2294/1. Zarząd po 

konsultacji z wydziałem merytorycznym potwierdził wcześniejsze uzgodnienie z zastrzeżeniem, że 

odległość projektowanej sieci ciepłowniczej od projektowanej na powyższych działkach 

tartanowej bieżni lekkoatletycznej wyniesie około 1m. Stąd w przypadku usuwania awarii na sieci 

i uszkodzenia bieżni koszty naprawy będą leżeć po stronie właściciela sieci.   

 Starosta poinformował członków zarządu o uzyskaniu dofinansowania w wysokości 24 000,00zł 

z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla dwóch szkół ponadgimnazjalnych. Zarząd 

przyjął informację do wiadomości.  

 Odpowiedz Burmistrza Miasta i Gminy Kępno na pismo Zarządu Powiatu Kępińskiego w 

sprawie partycypacji w kosztach opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. 

Broniewskiego i części Al. Marcinkowskiego. Gmina Kępno odmówiła partycypacji w kosztach 

opracowania dokumentacji, jednak deklaruje współpracę przy realizacji zadania. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości.  

 Starosta przedstawił również propozycję Burmistrza Miasta i Gminy Kępno złożoną na spotkaniu 

w dniu 29.03.2017r. w sprawie wspólnej realizacji przebudowy ul. Dworcowej w 2018r. 

Burmistrz proponuje dofinansowanie wkładu własnego do realizacji zadania w wysokości 40%. 

Zarząd zdecydował o wystosowaniu do burmistrza pisma z prośbą o potwierdzenie powyższych 

deklaracji.  

 Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kępno kierowane do Zarządu i Rady Powiatu Kępińskiego z 

prośbą o zgłoszenie kandydata na członka Rady Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. 

Potworowskiego zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1996r. o muzeach. Spośród kandydatów 

zgłoszonych przez uprawnione podmioty powołana zostanie pięcioosobowa Rada Muzeum na 

czteroletnią kadencje. Z uwagi na to, iż wydelegowanie członka do Rady Muzeum jest 

kompetencją organu stanowiącego pismo zostanie przekazane Przewodniczącemu Rady Powiatu 

Kępińskiego.  

 Pismo Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnie z prośbą z prośbą o wsparcie organizacji 

Dni Otwartych w Remizie OSP Kępno. Zarząd wyraził zgodę na wsparcie imprezy w formie 

przekazania gadżetów promocyjnych.  

 Zarząd dyskutował również o sprawie siedziby PZD. W związku z upływem w maju br. terminu 

wypowiedzenia przez Caritas Diecezji Kaliskiej najmu lokalu dla Powiatowego Zarządu Dróg w 

Kępnie oraz brakiem odpowiedzi na pismo z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie możliwości 

przedłużenia okresu wypowiedzenia do końca 2018r. zarząd wystąpi o udzielenie pisemnej 

odpowiedzi na pismo oraz ponowi prośbę o przedłużenie terminu wypowiedzenia. Sprawa 

przeniesienia siedziby PZD jest w toku.  

 

IV. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 163.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2017r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum 

Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie ul. Dąbrowskiego 3, 63-600 

Kępno. 

 Uchwała Nr 164.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2017r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno. 
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V. 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 


