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PROTOKÓŁ Nr 137.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 4 czerwca 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.  

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

 Uchwała w sprawie w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Kępnie.  

 Uchwała w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu 

Pracy w Kępnie. 

 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 232.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 

stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kępnie. 

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

 Nie wpłynęły projekty uchwał rady pod obrady zarządu. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

  

 Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Kępno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno na terenach części obrębów: 

Borek Mielęcki, Rzetnia, Szklarka Mielęcka, Przybyszów, Krążkowy, Osiny, Domanin, 

Ostrówiec- Myjomice, Mikorzyn, Olszowa, Kierzno, Miasto Kępno, Świba, Kierzenko, Mechnice. 

Wnioski do miejscowego planu mogą być składane w terminie do 21 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia. Nie przedstawienie wniosków w ww. terminie uważa się za brak uwag do planu. 

Zarząd po przeanalizowaniu planu nie wniósł uwag. 

 

 Zawiadomienie Wójta Gminy Baranów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wybranych fragmentów wsi Donaborów zgodnie z 
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załącznikami nr 1, 2, 3 do w/w uchwały. Wnioski do miejscowego planu mogą być składane w 

terminie do 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zarząd po przeanalizowaniu planu nie 

wniósł wniosków. 

 

 Pismo mieszkańców sołectwa Przybyszów do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie, 

otrzymane do wiadomości Starosty Kępińskiego z prośbą o wykonanie prac remontowych na 

drodze powiatowej Nr 5678P tj. na odcinku od drogi Nr 11 do miejscowości Przybyszów. Pismo 

wnosi o usunięcie z poboczy drogi rosnące kilkudziesięcioletnie drzewa i krzewy, ścinkę poboczy, 

uzupełnienie masą asfaltową nierówności i dziur na jezdni. Mieszkańcy podnoszą, że droga 

wymaga natychmiastowej naprawy gdyż od kilkudziesięciu lat nie przeprowadzano gruntownego 

remontu. Zarząd zapoznał się ze sprawą. Realizacją wniosku zajmie się Powiatowy Zarząd Dróg 

w Kępnie. 

 

  Pismo INEA S.A z wnioskiem o rozważenie możliwości obniżenia opłaty za umieszczenie 

urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogi powiatowej w związku z planowanym rozpoczęciem 

w najbliższym czasie budowy sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa. Opłata jest jednym z istotniejszych czynników decydujących o opłacalności inwestycji. 

Pod pismo podpięta zostało pismo Ministra Cyfryzacji dotyczące powyższych stawek, gdzie dla 

dróg powiatowych ministerstwo rekomenduje stawkę 10,00zł/ m
2
. Po zasięgnięciu opinii 

Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie oraz analizie dochodów uzyskiwanych z opłat za 

umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w pasie dróg powiatowych wniosek został 

zaopiniowany negatywnie. Zarząd zdaje sobie sprawę z pozytywnych aspektów płynących z 

budowy sieci szerokopasmowych, jednak ma na względzie to, iż po realizacji każdej inwestycji pas 

drogowy należy doprowadzić i utrzymywać w należytym porządku. Dochody uzyskane z opłat za 

umieszczenie urządzeń w pasie drogowym przeznaczane są w całości na naprawy dróg 

powiatowych po wykonaniu inwestycji, również tych dotyczących budowy sieci 

telekomunikacyjnych.  

 

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

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

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

nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie w 

odpowiedzi na pismo zarządu w sprawie przedstawienia danych finansowych SPZOZ w związku 

z pismem o pomoc finansową wraz z kompletem materiałów. Zarząd skieruje komplet 

otrzymanych dokumentów na wspólne posiedzenie Komisji Rady Powiatu Kępińskiego celem 

przeanalizowania sprawy i podjęcia stosownych decyzji dotyczących pomocy finansowej dla 

SPZOZ.  

 

 Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego Fundacji Piotra Reissa złożoną w trybie art. 

19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

realizację zadania publicznego pn. „Udział Akademii Piłkarskiej Reissa w rozgrywkach WZPN i 

Lidze Wielkopolsko- Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Kępna”. Zarząd z uwagi na wcześniejsze 

rozdysponowanie z budżetu powiatu całości środków przeznaczonych na realizację zadań 

publicznych w trybie otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a ww. ustawy nie ma 

możliwości pozytywnego rozpatrzenia powyższej oferty. 

 Prośbę Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Kępno o udzielenie gminie Kępno prawa do 

dysponowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Kępińskiego – działki nr 

1956/3, 1953/3 i 1956/2 na cele budowlane. Prośba związana jest z planowaną w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego rewitalizacją Parku Starościańskiego i 

terenu przyległego do Biblioteki Samorządowej. Zarząd zdecydował, że wyrazi zgodę na 

udzielenie Miastu i Gminie Kępno prawa do dysponowania terenem stanowiącym własność 

Powiatu Kępińskiego na cele budowlane w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego. Po 

uzyskaniu szczegółowych danych, w tym dokładnego okresu realizacji projektu Powiat Kępiński 

zawrze z Miastem i Gmina Kępno stosowna umowę użyczenia w/w nieruchomości.  

 

  Interpelację Radnego Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przyznania prawa do nabycia biletu 

ulgowego na basen w Słupi p/Kępnem honorowym dawcom krwi, w szczególności zasłużonym 
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Honorowym Dawcom Krwi. Zarząd wyraził zgodę na przyznanie prawa korzystania z biletów 

ulgowych dla honorowych dawców krwi za okazaniem odpowiednich aktualnych dokumentów. W 

związku z powyższym Regulamin Krytej Pływalni zostanie uzupełniony o odpowiednie zapisy 

umożliwiające korzystanie przez honorowych dawców krwi z ulgowego biletu wstępu 

 

 Interpelację Radnego Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przywrócenia progów zwalniających 

i ograniczenia prędkości pojazdów mechanicznych na ul. Jasnej na osiedlu „Murator” w 

Baranowie. Z uwagi na to, iż ulica Jasna jest drogą gminną znajdująca się w zarządzie Gminy 

Baranów gdzie zarządca drogi może wystąpić z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu, 

interpelacja została przekazana na ręce Wójta Gminy Baranów wraz z prośbą o rozważenie 

możliwości realizacji złożonego wniosku. 

 

 Wniosek Radnej Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie prośby o poprawę nawierzchni chodnika 

przy drodze powiatowej w miejscowości Laki biegnącego wzdłuż skrzyżowania z ul. Główną do 

skrzyżowania z ulicą Czereśniową. Podczas ostatnich dwóch lat nawierzchnia chodnika była 

kilkukrotnie naruszana w wyniku, czego kostki uległy zapadnięciu. Zarząd pozytywnie 

zaopiniował wniosek. Naprawy zostaną wykonane przez Powiatowy Zarząd Dróg po zakończeniu 

prac związanych z koszeniem poboczy na drogach powiatowych.  

 

 Wniosek Radnej Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie złożenia do PRGiPID wniosku o 

dofinansowanie realizacji kolejnego odcinka drogi Mroczeń- Laski - Trzcinica w momencie 

ogłoszenia konkursu. Zarząd zdecyduje o aplikowaniu na dalsze etapy realizacji zadania po 

zakończeniu realizacji przebudowy pierwszego odcinka drogi, jeżeli nastąpi.   

 

 Pismo Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kępińskiej z prośbą o wsparcie finansowe 

Pikniku Sołtysów Powiatu Kępińskiego, które odbędzie się w dniu 23 czerwca w Hotelu Las. 

Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie. 

 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w sprawie wyrażenia zgody na 

zorganizowanie kursu na profesjonalnego ratownika wodnego na basenie. Zarząd zaopiniował 

prośbę pozytywnie.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 254.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 czerwca 2018r. w sprawie 

przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

  Uchwała Nr 255.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 czerwca 2018r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie. 

 Uchwała Nr 256.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 4 czerwca 2018r. sprawie zmiany 

Uchwały nr 232.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. 

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     /-/ 
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3. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska   /-/ 

 

4. Członek Zarządu Powiatu – Michał Błażejewski    /-/ 

 

5. Członek Zarządu Powiatu – Zenon Kasprzak    /-/ 

Protokołowała: M. Osada 


