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PROTOKÓŁ Nr 133.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2018 roku o godz. 11:00  

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 (informacje o realizacji inwestycji Mikorzyn- Krążkowy, 

informacja o konieczności wyasygnowania dodatkowych środków na realizację zadania, brak 

możliwości opracowania dokumentacji projektowej na drogę Trzcinica- Buczek w pełnym zakresie z 

uwagi na brak zgodny Nadleśnictwa Syców na wycinkę drzew znajdujących się w pasie drogowym). 

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

 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 

19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2018. 

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

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Kępińskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku. 

 
Podjęcie powyższej uchwały dotyczącej opracowania powiatowego programu ochrony środowiska 

przyczyni się do zrównoważonego rozwoju powiatu kępińskiego uwzględniającego kwestie związane z 

ochroną środowiska. Niniejszy dokument zawiera analizę stanu środowiska naturalnego na terenie 

powiatu, na podstawie, której określono cele, kierunki i zadania wynikające z zagrożeń i problemów dla 

poszczególnych obszarów interwencji. Przedstawiono także harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji 

tych zadań 

 

 Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji „Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 - 

2019” za okres 2015 - 2016. 

 
Stosownie do art. 18 ust.2 ustawy z dnia 27.04.2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 

roku, poz. 519 z późn. zmianami), organ wykonawczy powiatu sporządza co  2 lata raport z wykonania 

programów ochrony środowiska, który przedstawia radzie powiatu. Przyjęty raport przekazywany jest 

przez organ powiatu do organu wykonawczego województwa (ust.3 art.18).  
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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 starosta przedstawił i omówił:  

 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie dotyczące 

spraw SPZOZ omawianych na posiedzeniu zarządu w dniu 10 kwietnia 2018r. wraz z prośbą o 

pomoc finansową choćby w jednym z przedstawionych problemów. Pismo wnosi o udzielanie 

przez powiat corocznie dla SPZOZ stałej bezzwrotnej dotacji w wysokości, co najmniej 

1 000 000,00zł. Zarząd zwróci się do dyrektora z prośbą o przedstawienie szczegółowych 

informacji o strukturze budżetu SPZOZ. Pismo zostanie również omówione na wspólnej debacie z 

Radnymi Rady Powiatu Kępińskiego.  

 

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

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 246.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku 

w sprawie budżetu powiatu na rok 2018. 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Na posiedzeniu 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 


