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PROTOKÓŁ Nr 98.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 25 maja 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- nieobecny 

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 ( podpisanie umowy na przebudowę drogi Mikorzyn – 

Krążkowy, opinia w sprawie celowości realizacji inwestycji przebudowy bloku operacyjnego 

IOWISZ).  

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

 Uchwała w sprawie upoważnienia do zawierania umów cywilnoprawnych w zakresie 

realizacji projektu „W rodzinie siła” 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały bez uwag. 

III. W punkcie trzecim starosta przedstawił i omówił:  

 Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy obwodnicy 

Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11- odcinek I od km 0+764,87 do km 4+382,42. 

GDDKiA. GDDKiA zwraca się z prośbą o rozpatrzenie przez zarząd Powiatu Kępińskiego 

zrzeczenia się kwoty przysługującego odszkodowania za grunty przewidziane pod pas drogi 

ekspresowej. Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie.  

 

 Uchwałę Rady Gminy Trzcinica w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kępińskiego. Gmina Trzcinica przekazuje samorządowi powiatowemu pomoc finansową w 

wysokości 170 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z 

modernizacją dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Trzcinica. Zarząd przekaże 

uchwałę do wydziałów merytorycznych celem wprowadzenia pomocy finansowej do budżetu 

oraz sporządzenia stosownego porozumienia.   

 

 Uchwałę Rady Gminy Trzcinica w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie 

darowizny na cele publiczne na rzecz Powiatu Kępińskiego nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Trzcinica, oznaczonych, jako działki nr 328/2 położonej w obrębie Laski 

objęta KW KZ1E/00039574/8, nr 276/1 położona w obrębie Trzcinica objęta KW nr 
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Kz1E/00033848/8 i nr 788 położona w obrębie Wodziczna objęta KW nr KZ1E/00039566/9. 

Zarząd przekaże uchwałę do wydziału merytorycznego celem wszczęcia procedury przejęcia 

gruntów.  

 

 Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dot. rozpatrzenia protestu 

dotyczącego projektu nr RPWP.08.01.02-30-0322/16 pt. „PRZEZ SPORT PO WIEDZĘ…”-

program wspierania rozwoju edukacyjnego uczniów LO nr I w Kępnie. Protest nie został 

uwzględniony. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

 Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dot. rozpatrzenia protestu 

dotyczącego projektu nr RPWP.09.03.03-30-0065/16 pt. „Budowa wraz z wyposażeniem Sali 

sportowej oraz przebudowa kompleksu lekkoatletycznego wraz z wyposażeniem Sali 

dydaktycznej do nauki języków obcych”. Protest nie został uwzględniony. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości.  

 

 Pismo Komendy Powiatowej Policji w Kępnie z prośbą o wsparcie kwotą finansową zakupu 

sprzętu specjalistycznego dla funkcjonariuszy służących w szeregach Grupy Realizacyjnej w 

związku z XV- leciem istnienia Grupy Realizacyjnej. Zarząd zaopiniował wniosek 

negatywnie. W chwili obecnej Zarząd Powiatu Kępińskiego nie dysponuje wolnymi środkami 

budżetowymi, które mógłby przeznaczyć na zakup sprzętu dla Grupy Realizacyjnej. 

Jednocześnie informuję o możliwości składania wniosków do budżetu powiatu na rok 2017. 
 

 Pismo właściciela firmy DIG-NET z prośbą o modernizację odcinka drogi powiatowej nr 

5691 Granice- Smardze- Mroczeń. Zarząd zapoznał się z pismem i zaproponuje właścicielowi 

firmy samodzielne wykonanie remontu i użyczenie gruntu na czas ewentualnego remontu.  

 

 Pismo najmującej mieszkanie w budynku Szkoły Specjalnej w Słupi pod Kępnem określające 

szacunkowe koszty remontów przeprowadzonych w niniejszym mieszkaniu na przełomie 

zamieszkujących tam lat. Pismo wnosi o wypłacenie kwoty w wysokości ok. 30 000,00zł na 

poczet przeprowadzonych remontów. Kwota nie jest poparta żadnymi dokumentami. 

Lokatorka nie posiada też żadnej zgody właściciela lokalu na przeprowadzenie remontów. 

Zarząd skierował sprawę do sadu i oczekuje na wyrok. Sprawę prowadzi Biuro Prawne 

Starostwa Powiatowego.  

 

 Pismo Spółdzielni Socjalnej Jaśmin dot. określenia w formie pisemnej stanowiska Starosty 

Kępińskiego w związku z wyrażoną ustnie deklaracją rezygnacji z pełnienia funkcji członka 

wspomnianej Spółdzielni. Zarząd zdecydował o wystąpieniu ze spółdzielni Jaśmin. Na sesję 

Rady Powiatu Kępińskiego zostanie przekazana odpowiednia uchwała.    

 

 Pismo Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. św. Marcina w Kępnie z prośbą o dofinansowanie 

zakupu koszulek promujących Powiat Kępiński na pielgrzymkę z Ziemi Kępińskiej na Jasną 

Górę w Częstochowie, która odbędzie się w sierpniu 2017 roku. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie. Koszulki zostaną zakupione ze środków promocyjnych i przekazane parafii.  

 

 Pismo Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej z prośbą o zmianę harmonogramu 

realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie. Wydział ZPPP przygotuje stosowny aneks do umowy.   

 

 Informację dyrektora Domu pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony 

nowego mieszkańca domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

IV. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 176.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 maja 2017r w sprawie 

upoważnienia do zawierania umów cywilnoprawnych w zakresie realizacji projektu „W rodzinie 

siła”. 
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V. Wnioski i wolne głosy 

1. 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 


