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PROTOKÓŁ Nr 110.V.2017 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 27 września 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 - nieobecna 

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 Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego na cele lądowiska dla śmigłowców 

ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

 Zarząd zaopiniował projekt uchwały bez uwag. 

 

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

 Nie wniesiono projektów uchwał Rady pod obrady zarządu 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Przekazane przez Wójta Gminy Trzcinica pismo właściciela firmy DIG-NET z prośba 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 poinformował Wójta o otrzymaniu 

pisma bezpośrednio od właściciela firmy DIGNET i przekazał kserokopię udzielonej odpowiedzi.  

 

 Wniosek Wójta Gminy Trzcinica z prośbą o oznakowanie skrzyżowania dróg powiatowych w m. 

Kuźnica Trzcińska oraz wykonanie fragmentu chodnika oraz przejścia dla pieszych w m. Kuźnica 

Trzcińska na odcinku między sklepem a skrzyżowaniem z droga powiatową ok. 70mb. Poboczem 

drogi odbywa się wzmożony ruch pieszych, ze względu na pobliską lokalizację sklepu. Ponadto z 
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tego odcinka drogi korzysta ok. 10 dzieci korzystających z przystanku autobusowego. Zarząd 

zapoznał się ze sprawą. Z informacji uzyskanych od Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg oraz 

Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu wynika, że zgodnie z literą prawa oznakowanie 

(przejście dla pieszych) skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Kuźnica Trzcińska w 

obecnym stanie nie może zostać wykonane. W odniesieniu do wykonania chodnika w chwili 

obecnej nie będzie możliwym jego wykonanie. Zarząd rozważy możliwość wykonania chodnika w 

terminie późniejszym i zwróci się do Wójta z prośbą o partycypację w kosztach jego wykonania.   

 

 Pismo Prezesa Ogniska Statutowego TKKF „Przemysław” z prośbą o wsparcie finansowe i 

ufundowanie pucharów, dyplomów Starosty Kępińskiego oraz 3 kompletów piłek do gier 

zespołowych dla uczestników XXIII Mistrzostw Wielkopolski w Duathlonie”(bieg, jazda 

rowerem). Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie do wysokości 600,00zł.  

 

 Pismo Prezesa Ogniska Statutowego TKKF „Przemysław” z prośbą o nieodpłatne udostępnienie 

pomieszczeń WC znajdujących się w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie od strony ulicy 

Księdza Magnuszewskiego w dniu organizacji XXIII Mistrzostw Wielkopolski w 

DUATHLONIE. Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie. 

 

 Pismo kierownika referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji z Urzędu Gminy w Bralinie z 

prośbą o interwencję złożoną przez mieszkańców Weronikopola, Czermina i Taboru Małego w 

sprawie przywrócenia autobusu relacji Kępno-Mielęcin-Czermin-Tabor Mały i powrotnie. 

Autobus został wycofany przez PKS tym samym uniemożliwiając dojazdy do szkół młodzieży 

ponadgimnazjalnej. Mieszkańcy proszą o interwencję w sprawie. Zarząd wystosuje pismo do PKS 

Ostrów Wielkopolski z prośbą o wyjaśnienie sytuacji oraz przedstawienie możliwości 

przywrócenia autobusu 

 

 Pismo mieszkanki miejscowości Czermin w sprawie prośby o przywrócenie zlikwidowanego 

autobusu relacji Kępno przez Czermin, Mielęcin, Utrata, Tabor Mały. Zlikwidowanym 

autobusem dojeżdża do szkół ponadgimnazjalnych 14 osób. Zarząd zdecydował jak w punkcie 

powyżej.  

 

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica z prośbą o wykonanie chodników w miejscowości Kuźnica 

Trzcińska- chodnik w kierunku Janówki oraz chodnik w kierunku Ignacówka Trzecia. Chodniki 

są niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców. W chwili obecnej nie będzie możliwym 

wykonanie chodników wnioskowanych przez Wójta. Zarząd rozważy możliwość wykonania 

chodników w terminie późniejszym i zwróci się do wójta z prośbą o partycypację w kosztach 

wykonania. 

 

 Zarząd dyskutował również o wysokości kwoty dofinansowania dla Powiatowego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w Słupi. Wydział merytoryczny przygotował analizę kosztów 

utrzymania i liczby mieszkańców powiatu, którzy przebywają w ośrodku w ciągu roku. Po 

przeanalizowaniu kosztów oraz liczby mieszkańców zarząd zdecydował o pozostawieniu kwoty 

dofinansowania POIK na dotychczasowym poziomie tj. 60 000,00zł. 

 

 Pismo Wydawnictwa Namislavia w sprawie dofinansowania w wysokości 1500,00zł kosztów 

wydawniczych publikacji „Armia Krajowa na pograniczu południowej Wielkopolski i Śląska” 

Publikacja dotyczy Samodzielnego Obwodu Zewnętrznego Reduta okręgu poznańskiego Armii 

Krajowej w skład, którego wchodziło 5 batalionów: Namysłów „Garłuch”, Syców „Giewont”, 

Oleśnica „Krywań, Ostrzeszów „Howerla”, Kępno „ Łomnica”. Zarząd zaopiniował prośbę 

negatywnie. 

 

 Pismo Zarządu Powiatu Tucholskiego z prośbą o pomoc finansowa na usunięcie skutków i 

zniszczeń powstałych w wyniku nawałnicy, która przeszła nad powiatem tucholskim w nocy z 11 

na 12 sierpnia. W wyniku nawałnicy powstały ogromne straty w infrastrukturze budowlanej, w 

rolnictwie, leśnictwie a także w infrastrukturze drogowej. Zarząd Powiatu Tucholskiego czyni 

również starania o pozyskanie środków z rezerwy na usunięcie skutków zjawisk noszących 

znamiona klęsk żywiołowych. Zarząd zdecydował o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 

10 000,00zł. Wydział merytoryczny przygotuje stosowną uchwałę Rady Powiatu Kępińskiego, 

celem przekazania środków dla Powiatu Tucholskiego.  
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 Wniosek Domu Pomocy Społecznej w Rzetni w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 11 drzew 

gatunków topola, świerk, lipa, jesion, brzoza, grab, orzech. WW drzewa są uschnięte i stwarzają 

zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz pracowników DPS. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie. 

 

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

nowego mieszkańca domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Pismo mieszkanki miejscowości Żurawiniec z prośbą o budowę chodnika przy drodze 

powiatowej na odcinku Marianka Mroczeńska do ronda w Żurawińcu. Zarząd zaopiniował 

prośbę negatywnie. Wybudowanie w najbliższym czasie chodnika w miejscowości Żurawiniec nie 

będzie możliwe. Zarząd rozważy możliwość wykonania zadania w terminie późniejszym wspólnie 

z gminą Baranów. 

 

 Informację o rzeczywistej liczbie słuchaczy wg stanu na pierwszy dzień miesiąca września 2017 

r. oraz frekwencji na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i miesięczne rozliczenie dotacji za 

miesiąc sierpień 2017 roku. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 195.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 27 września 2017r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wykorzystanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kępińskiego na 

cele lądowiska dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

1. Członek Powiatu Kępińskiego Michał Błażejewski wniósł wniosek o wystosowanie pisma 

do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie przeprowadzenia 

kontroli stanu technicznego ogrodzenia posesji przy DK 11, po byłym PGR w Słupi pod 

Kępnem. Zarząd wystosuje odpowiednie pismo do PINB. 

2.  Członek Powiatu Kępińskiego Michał Błażejewski wniósł wniosek o wystosowanie do 

PKP pisma w sprawie remontu przejazdu kolejowego na DK 11 przy skrzyżowaniu z ul. 

Dworcową w Kępnie. Zarząd wystosuje pismo do PKP w powyższej sprawie.  

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 


