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PROTOKÓŁ Nr 108.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 19 września 2017 roku o godz. 11:00  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Witold Jankowski – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu - nieobecny 

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, wicestarosta przedstawiła 

sprawozdanie z okresu między zarządami. 

 Zarząd wystosuje pismo w sprawie wypowiedzenia Caritas Diecezji Kaliskiej najmu lokalu, w 

którym mieści się siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi z końcem października br. 

Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg od listopada będzie mieścić się w pomieszczeniach po 

ZSS w szczycie budynku basenu.  

 Na posiedzeniu zarządu dyskutowano również o zwiększeniu środków na dokończenie 

nakładek bitumicznych w gminie Trzcinica. Zwiększenie środków jest konieczne z uwagi na 

wypełnienie zapisów porozumienia zawartego między gminą a powiatem w sprawie remontu 

dróg powiatowych na terenie gminy Trzcinica.  

II. W punkcie drugim wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał zarządu: 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania nagrody Starosty Kępińskiego 

 

Zarząd zaopiniował projekt uchwały bez uwag. 

 

III. W punkcie trzecim wicestarosta przedstawiła i omówiła 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 powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i 

Edukacji w Powiecie Kępińskim. 
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Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Zostaną one przekazane na ręce Przewodniczącego 

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 

IV. W punkcie czwartym wicestarosta przedstawiła i omówiła:  

 

 Wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie o 

dofinansowanie prac konserwatorskich pilastrów stojących na cokołach wewnątrz kościoła. 

Zarząd przeanalizował zapoznał się z dokumentami. Wniosek zostanie rozpatrzony zgodnie z 

zapisami uchwały Nr XXII/131/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 

2016r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 

położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kępińskiego. O rozstrzygnięciu 

Ksiądz zostanie poinformowany odrębnym pismem po rozpatrzeniu wniosku. 
 

 Pismo właściciela firmy DIG-NET z prośbą o zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2018 

środków na modernizację odcinka drogi powiatowej nr 5691P relacji Mroczeń – Smardze na 

odcinku 300-400m. Właściciel firmy deklaruje udział w kosztach realizacji zadania w wysokości 

25 000,00zł. Wniosek motywuje tym, iż jest to droga, którą pracownicy dojeżdżają do zakładów 

pracy jak również stanowi skrót dla mieszkańców Smardz, Granic, Lasek i Trzcinicy. Zarząd 

zapoznał się i przedyskutował propozycję. Wniosek zostanie rozpatrzony przy 

projektowaniu budżetu na 2018 rok.  
 

 Wniosek do projektu budżetu na rok 2018 złożony przez Radnego Rady Powiatu Kępińskiego w 

sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu środków na poprawę, jakości dróg powiatowych w 

gminie Trzcinica w tym kontynuacja przebudowy głównego ciągu komunikacyjnego Mroczeń – 

Laski – Trzcinica, dokończenie remontu dróg na odcinkach Trzcinica- Pomiany- Kuźnica 

Trzcińska do granicy województwa, Trzcinica- Piotrówka do drogi 39, Wodziczna – Ignacówka 

III oraz wypełnienie asfaltem poboczy w miejscowości Wodziczna. Zarząd zapoznał się z 

wnioskiem. Wszystkie wnioski złożone do budżetu powiatu na 2018r. będą rozpatrywane 

na odrębnym posiedzeniu Zarządu Powiatu Kępińskiego przy konstruowaniu budżetu na 

2018r. 
 

 Wnioski do projektu budżetu na rok 2018 złożone przez Radną Rady Powiatu Kępińskiego w 

sprawie zabezpieczenia w budżecie powiatu środków na wykonanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi w miejscowości Osiny, wykonanie odwodnienia drogi powiatowej w 

miejscowości Myjomice- Ostrówiec, wykonanie przełożenia istniejącego chodnika przy drodze 

powiatowej w miejscowości Myjomice, budowę chodnika wraz z odwodnieniem z miejscowości 

Ostrówiec w kierunku Kierzna. Zarząd zapoznał się z wnioskiem. Wszystkie wnioski złożone 

do budżetu powiatu na 2018r. będą rozpatrywane na odrębnym posiedzeniu Zarządu 

Powiatu Kępińskiego przy konstruowaniu budżetu na 2018r.. 
 

 Pismo Wójta Gminy Łęka Opatowska w sprawie podtopienia jednej z posesji w związku z 

obfitymi opadami deszczu w miejscowości Trzebień. Posesja położona jest przy zakończeniu 

wyremontowanej w 2016r. drogi relacji Trzebień – Opatów. Wójt zwraca się z prośbą o 

przeanalizowanie przebudowy odwodnienia drogi tak, aby w przyszłości uniknąć takich sytuacji. 

Gmina oferuje współprace przy ewentualnej przebudowie odwodnienia. Zarząd przedyskutował 

sprawę z dyrektorem PZD. Przed przystąpieniem do realizacji powyższego zadania należy 

sporządzić niezbędną dokumentację i pozwolenia wymagane przepisami prawa oraz 

zabezpieczyć odpowiednie środki w budżecie powiatu na wykonanie prac. W związku z 

powyższym Zarząd Powiatu Kępińskiego zdecydował, że rozważy możliwość przebudowy 

odwodnienia w 2018r.  
 

 Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z projektem zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kępno- część I do uzgodnienia. Uzgodnienie projektu 

miejscowego planu należy przedłożyć w ciągu 14 dni od daty udostepnienia dokumentu. Nie 

przedstawienie uzgodnienia uważa się za brak uwag do projektu planu. Zarząd nie wniósł uwag 

do dokumentu 
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V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 193.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 września 2017r. w sprawie 

przyznania nagrody Starosty Kępińskiego. 

 

VI. 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 


