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PROTOKÓŁ Nr 147.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 5 września 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 - nieobena 

3. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu  

4. Michał Błażejewski – Członek Zarządu 

5. Zenon Kasprzak – Członek Zarządu  

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu - nieobecna 

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 

 Pismo skierowane do firmy STRABAG w odpowiedzi na złożone roszczenie w sprawie w 

wypłacenia dodatkowych środków w wysokości 506 tys. zło netto. 

 Stanowisko firmy STRABAG z narady z dnia 3 września w sprawie zagrożenia terminu 

wykonania przebudowy drogi Mikorzyn- Krążkowy. Wykonawca wnosi o przedłużenie 

terminu wykonania głównej umowy do 15 października 2018r. a robót dodatkowych do 30 

października 2018r. Termin określony w umowie obecnie to 17 września 2018r. – termin 

został już przedłużony o 17 dni. Kolejne przedłużenie terminu wymaga uzasadnienia 

prawnego i faktycznego i zgody instytucji zarządzającej WRPO, która w dokumentacji 

konkursowej określiła terminy zakończenia realizacji projektów do 30 września 2018r.  

Zarząd nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zadania.  

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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: 
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 Ponowny wniosek przedsiębiorców, których siedziby firm zostały zlokalizowane w pobliżu ul. 

Wieluńskiej o dokonanie naprawy- wykonanie nawierzchni bitumicznej, pobocza oraz chodnika- 

drogi dojazdowej do firm, będącej odgałęzieniem ul. Wieluńskiej. Pierwsze pismo w sprawie 

zostało złożone do zarządu w lutym br. i zaopiniowane negatywnie. W piśmie przedsiębiorcy 

argumentują konieczność naprawy drogi powołując się na podatek odprowadzany od 

nieruchomości odprowadzany do budżetu Miasta i Gminy Kępno. Zarząd przekazał wniosek do 

Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod Kępnem celem analizy możliwości i kosztów wykonania 

remontu.  

 Zarząd po analizie odpisu środków na nagrody z okazji dnia Edukacji Narodowej zdecydował, po 

przedstawieniu sprawy przez Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu, o liczbie przyznanych dla 

nauczycieli wyróżnień.  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 

 Uchwała Nr 280.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 września 2018r. w sprawie 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego 

 

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 


