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PROTOKÓŁ Nr 123.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 18 stycznia 2018 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  

 

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 przedstawicielami firmy Strabag, spółką 

Wodociągi Kępińskie, MiG Kępno w celu omówienia realizacji inwestycji budowy kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Mikorzyn oraz budowy drogi powiatowej Krążkowy - Mikorzyn) 

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

Nie wniesiono uchwał Zarządu  

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

Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Pismo dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni dotyczące ustalenia miesięcznego kosztu 

utrzymania mieszkańca w DPS Rzetnia. Koszt utrzymania wyliczony w oparciu o art.6 ust.15 

ustawy o pomocy społecznej i wynosi 4 013,00zł. Zarząd na podstawie art. 60 ust. 3 powyższej 

ustawy ustalił koszt utrzymania jednego mieszkańca DPS-u w 2017r. w wysokości 3 400,00zł. 

 Sprawozdanie Wydziału Edukacji i Sportu oraz placówek oświatowych z wykorzystania środków 

przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 roku. Zarząd 

zapoznał się ze sprawozdaniem i nie wniósł uwag. 

 Pismo Wójta Gminy Trzcinica w nawiązaniu do spotkania w sprawie realizacji wspólnie z 

gminami zadań remontowych w 2018r. Pismo podsumowuje ustalenia ze spotkania tj. Wójt 

wskazuje, że środki zabezpieczone w budżecie powiatu na remont odcinka drogi od Trzcinicy w 

kierunku Lasek w wysokości 1mln zł. są wystarczające do kompleksowej modernizacji 

powyższego odcinka z uwzględnieniem nowego przepustu, poszerzenia jezdni oraz wykonania 

niezbędnego odwodnienia. Gmina Trzcinica ze swoich środków wybuduje ścieżkę pieszo-
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rowerową. Zarząd przyjął pismo do wiadomości. Dla gminy zostanie przygotowane stosowne 

porozumienie regulujące wspólną realizacje zadania.  

 Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kępno kierowane do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kępnie 

otrzymane do wiadomości Starosty Kępińskiego w sprawie konfliktu między UMiGK a jednostką 

OSP Kępno. Pismo dotyczy udostępnienia postępowania mającego na celu uregulowanie stanu 

prawnego tj. bezumownego korzystania z lokali użytkowych, położonych przy ul. Kościuszki 2 w 

Kępnie itp. Zarząd przyjął pismo do wiadomości nie będzie się odnosił do jego treści z uwagi na 

to, iż sprawy w nim poruszane nie dotyczą kompetencji samorządu powiatowego.  

 

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

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

Nie podjęto uchwał. 

  

VI. Wnioski i wolne głosy 

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 


