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PROTOKÓŁ Nr 140.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 28 czerwca 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 GDDKiA, biurem projektowym w sprawie budowy II etapu 

obwodnicy Kępna w formule zaprojektuj i wybuduj. Na spotkaniu informowano o złożeniu 

wniosku o uzyskanie decyzji ZRID do WUW w Poznaniu, o planowanym rozpoczęciu w 

2019r. robót budowlanych po uzyskaniu wszystkich niezbędnych wymaganych prawem 

pozwoleń.  

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie przeprowadzenia kontroli pieczy zastępczej z 

zakresu pieczy zastępczej. 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie planu kontroli pieczy zastępczej na rok 2018 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Zarządu Dróg w Kępnie. 

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

 Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu. 
 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

  

 Pismo Wójta Gminy Baranów z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Mroczeń celem uzgodnienia. Uzgodnienia do miejscowego planu 

mogą być składane w terminie do 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zarząd po 

przeanalizowaniu planu i konsultacji z UG Baranów nie wniósł uwag. 
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 Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kępno w sprawie wcześniejszych deklaracji i wspólnych 

planów przebudowy ul. Dworcowej w Kępnie z prośbą o pozostawienie w budżecie powiatu 

kępińskiego wcześniej zaplanowanej kwoty na realizacje tego zadania. Burmistrz wnosi, że 

pomimo nieuzyskania dotacji na realizację zadania nie można wydatkować zaplanowanych na ten 

cel środków na inne zadania drogowe. Ze swej strony burmistrz deklaruje przekazanie w formie 

dotacji równowartość kwoty zabezpieczonej przez powiat na realizację jednego z następujących 

zadań: 

 Przebudowa ul. Dworcowej w Kępnie na odcinku od ul. Przemysłowej do wiaduktu 

kolejowego 

 Budowa ciągu pieszo-rowerowego i przebudowa drogi powiatowej we wsi Osiny na odcinku 

od Strugi Parzynowskiej do skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Zosina 

 Budowa chodników przy drodze powiatowej w Rzetni wraz z odwodnieniem.  

 

Zarząd dyskutował o propozycji. Z uwagi na to, iż wniosek o dofinansowanie na przebudowę ulicy 

Dworcowej nie otrzyma dofinansowania zarząd odstąpił od zamiaru wykonywania doraźnego remontu 

czy przebudowy jedynie części ulicy w proponowanym przez Burmistrza M i G Kępno zakresie. 

Niezbędnym jest by ulica Dworcowa została przebudowana w pełnym zakresie wraz z kanalizacją 

deszczową. Zarząd planuje taką przebudowę, jednak z uwagi na koszty realizacji zadania możliwe to 

będzie jedynie z udziałem środków zewnętrznych. Na terenie Miasta i Gminy Kępno zaplanowane zostały 

na 2018r. zadania takie jak: 

 Remont ulicy Broniewskiego- rozpoczęcie prac przełom lipca i sierpnia 

 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości 

Osiny- ustalanie zakresu przebudowy. 

 Ułożenie nakładki bitumicznej na wskazanym przez PZD odcinku drogi powiatowej w 

miejscowości Rzetnia –postepowanie przetargowe w trakcie przygotowania 

W związku z powyższym zarząd wystąpi do UMiG Kępno z propozycją dofinansowania realizacji 

powyższych zadań w szczególności ul. Broniewskiego i nakładki bitumicznej w miejscowości Rzetnia. 

 

 Wniosek mieszkanki miejscowości Biadaszki o założenie progu zwalniającego na łuku drogi 

powiatowej 5701P- Biadaszki – Trzebień. Mieszkanka wnosi, iż kierujący pojazdami nie stosują 

się do ograniczenia prędkości, co stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców w 

szczególności dzieci. Zarząd zaopiniował prośbę negatywnie. W chwili obecnej we 

wnioskowanym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h na co wskazują znaki 

pionowe typu D-42. Dodatkowo  kształt - geometria jezdni stanowi „łuk drogi”, który został 

oznakowany znakami pionowymi typu U-3 – miejsca gdzie stosowanie progów zwalniających jest 

niedopuszczalne.  Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie wystąpi do Komendy Powiatowej Policji w 

Kępnie z wnioskiem o systematyczne kontrole prędkości pojazdów na wnioskowanym odcinku 

drogi 

 

 Interpelacja Radnego Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyniesienia studzienek 

kanalizacyjnych na drodze powiatowej wjazdowej do Łęki Opatowskiej i wyrównanie 

nawierzchni na tej drodze z pęknięć i zagłębień, które powstaną po wyniesieniu tych studzienek. 

Radny wnosi o udział gminy w kosztach regulacji studni kanalizacyjnych. Zarząd zaopiniował 

prośbę pozytywnie. Gmina Łęka Opatowska deklaruje współudział w finansowaniu zadania. 
Powiatowy Zarząd Dróg wystąpi z prośbą do Wójta Gminy Łęka Opatowska o wyrażenie 

stanowiska dotyczącego udzielenia przez Gminę Łęka Opatowska dofinansowania zadania 

inwestycyjnego do wysokości kosztów związanych z regulacją istniejących studni kanalizacyjnych 

oraz ułożeniem warstwy wyrównawczej w trasie „po kolektorze” kanalizacji sanitarnej. Po 

otrzymaniu pozytywnego stanowiska Gminy Łęka Opatowska Powiatowy Zarząd Dróg przystąpi 

do ogłoszenia postepowania przetargowego na realizację zadania. Z uwagi na to, iż problem 

zapadających się studzienek kanalizacyjnych dotyczy wielu dróg powiatowych do włodarzy gmin 

zostanie przesłane pismo z prośbą o dokonanie w miarę możliwości ich regulacji.    

 

 Interpelacja Radnego Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie zapytania o dokumentacje na 

przebudowę dróg powiatowych Mroczeń- Laski –Trzcinica i Trzcinica – Wielki Buczek czy 

zostały wykonane w 100% oraz ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji 

przebudowy drogi na odcinku Trzcinica- Mroczeń w pełnym możliwym zakresie w możliwie 

najszybszym terminie po ogłoszeniu naboru do PRGiPID. Zarząd poinformuje Radnego o stanie 

przygotowania dokumentacji projektowej. W odniesieniu do złożenia wniosku o dofinansowanie 

przebudowy drogi na odcinku Trzcinica- Laski- Mroczeń w pełnym możliwym zakresie zarząd 
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rozważy możliwość i ilość wniosków aplikacyjnych po analizie środków finansowych, które będą 

do dyspozycji w budżecie na 2019r.  

 

 Interpelacja Radnego Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie przeznaczenia środków, które 

pozostały z zabezpieczenia wkładu własnego na realizację inwestycji na drodze powiatowej 

relacji Mroczeń- Trzcinica na wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych o 

najbardziej uszkodzonych nawierzchniach. Radny nawiązuje do wcześniejszych ustaleń z debaty 

oraz z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie. Środki w wysokości 1mln zł pozostałe z zabezpieczenia wkładu własnego przebudowy 

drogi Trzcinica- Laski zostaną przeznaczone na uzupełnienie brakujących środków na zadania 

oświatowe, na mogące wystąpić nieprzewidziane prace dodatkowe przy przebudowie drogi 

Mikorzyn Krążkowy, na wykonanie nakładek bitumicznych na najbardziej zniszczonych 

odcinkach dróg powiatowych wskazanych przez PZD oraz na opracowanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Osiny. 

 

 Pismo Dyrektora Powiatowego zarządu dróg w Słupi w sprawie podjętych prac projektowych 

związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą: „Modernizacja 

drogi powiatowej nr 5693P poprzez budowę chodnika w miejscowości Joanka”. Koszty 

opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania chodnika zgodnie z porozumieniem 

ponosi Gmina Baranów. Dyrektor zwraca się z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej wykupu 

czterech działek w miejscowości Joanka, które stanowią pas drogi powiatowej. PZD analizował 

możliwość zaprojektowania chodnika po przeciwnej stronie jezdni jednak nie jest to możliwe z 

uwagi na zbyt wąską szerokość pasa. Zarząd zdecydował o podjęciu działań zmierzających do 

wykupu działek wskazanych w piśmie. 

 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 259.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie 

przeprowadzenia kontroli z zakresu pieczy zastępczej. 

 Uchwała Nr 260.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie planu 

kontroli pieczy zastępczej na rok 2018 

 Uchwała Nr 261.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg 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     /-/ 

 

3. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska   /-/ 

 

4. Członek Zarządu Powiatu – Michał Błażejewski    /-/ 
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5. Członek Zarządu Powiatu – Zenon Kasprzak    /-/ 

Protokołowała: M. Osada 


