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PROTOKÓŁ Nr 100.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 8 czerwca 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. Danuta Stefańska – Dyrektor LO Nr I im. mjra H. Sucharskiego 

 

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 w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim 

umowy o dofinansowanie realizacji przebudowy drogi Świba – Donaborów -Biadaszki) 

Na posiedzeniu członkowie zarządu wizytowali boisko oraz budynek sali gimnastycznej przy LO Nr I 

im. mjra H. Sucharskiego. Wizja objęła stan nawierzchni bieżni i boisk sportowych, szatni dla 

młodzieży. W budynku sali gimnastycznej oględzinom podlegały wszystkie pomieszczenia, z których 

korzysta młodzież. Po oględzinach stwierdzono, że budowa nowych obiektów sportowych – sali 

gimnastycznej oraz boiska sportowego jest niezbędna i konieczna z uwagi na obecny stan techniczny 

istniejących obiektów. Członkowie zarządu dyskutowali z dyrektorem LO o konieczności wykonania 

bieżących prac konserwacyjnych – malowanie ścian w sali gimnastycznej oraz montaż sanitariatów  

w pomieszczeniach szatniowych. Zdecydowano o niezwłocznym wykonaniu prac.  

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 trzecim starosta przedstawił i omówił:  

 

 Zawiadomienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Projekt 

planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został przekazany do zaopiniowania. 

Zarząd przekazał dokument do wydziałów merytorycznych celem zapoznania się i 

zaopiniowania. Termin przekazania opinii ustalony został na 40 dni od dnia otrzymania 

pisma.  
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 Informację o rzeczywistej liczbie słuchaczy wg stanu na pierwszy dzień miesiąca czerwca 

2017 r. oraz frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i miesięczne rozliczenie 

dotacji za miesiąc maj 2017 roku. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

 Pismo Dyrektora Artystycznego Festiwalu Akademia Gitary z prośba o pomoc finansową w 

wysokości 3 000,00zł na organizację dziesiątej, jubileuszowej edycji koncertu festiwalowego, 

który odbędzie się w Mikorzynie w dniach 11sierpnia – 10 września 2017r. Zarząd 

zaopiniował prośbę pozytywnie do kwoty 1 500,00zł.  

 

 Odpowiedz Burmistrza Miasta i Gminy Kępno na pismo w sprawie przebudowy ul. 

Dworcowej w Kępnie i opracowania dokumentacji projektowej na infrastrukturę podziemna 

oraz oświetlenie. Burmistrz informuję, że UMiG Kępno podejmie się opracowania 

dokumentacji projektowej w branży oświetleniowej oraz wod -kan pod warunkiem 

przekazania przez samorząd powiatowy 2 kompletów podkładów geodezyjnych do celów 

projektowych do 9 czerwca 2017r. pismo wnosi, aby we wniosku aplikacyjnym ująć koszty 

opracowania dokumentacji oświetleniowej oraz koszt wykonania oświetlenia. Tylko takim 

wnioskiem zainteresowany jest burmistrz MiG Kępno. Zarząd po dyskusji zdecydował o 

przekazaniu podkładów UMiG Kępno.  

 

 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 18-24 kwietnia 2017r. w 

Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem wraz z zaleceniami 

pokontrolnymi skierowanymi do Dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej. Zalecenia pokontrolne 

wskazują na konieczność prowadzenia z większa starannością dokumentacji mieszkańców 

oraz dokumentacji księgowej. Należy położyć większy nacisk na pracę psychologa i prawnika 

z mieszkańcami. Zarząd zapoznał się z protokołem i przyjął informację do wiadomości. 

Protokół zostanie przekazany do komórki kontroli wewnętrznej celem monitorowania 

wykonania zaleceń pokontrolnych. Do zaleceń pokontrolnych POIK ma odnieść się w ciągu 

30 dni z przekazaniem informacji o ich wykonaniu do wiadomości zarządowi powiatu. 

   

 W związku z przekazaniem gminie Łęka Opatowska drogi relacji Piaski- Biadaszki 

wystosowane zostanie pismo do Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie podjęcia 

stosownej uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 5702P o przebiegu/ 

granica powiatu kępińskiego/Biadaszki-Piaski-/skrzyżowanie z drogą krajową nr 11. 

Powyższa droga została zaliczona do kategorii drogi gminnej. Zarząd w piśmie zwróci się 

również z prośbą o zmianę numeru drogi nr 5705P relacji granica województwa łódzkiego do 

skrzyżowania z drogą krajową nr 11-dawna droga wojewódzka nr 450. Nr 5705P został już 

wcześniej nadany ul. Marcinkowskiego. 

  

 Zarząd analizował również wyciąg z protokołu z posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa  

i Porządku Publicznego z dnia 7 czerwca br. Na posiedzeniu poruszano sprawę wykonania 

poprawek chodnika w Kierznie. Dyskutowano o konieczności dokończenia i poprawek 

odwodnienia oraz poprawek nawierzchni jezdni. Zarząd zobowiąże dyrektora PZD do 

dopilnowania wykonania powyższych prac. 

 

IV. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 177.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 czerwca 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 

 

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   /-/ 
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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 


