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PROTOKÓŁ Nr 153.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 19 października 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. 

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

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na powierzenie zadania z zakresu 

edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2019r.  

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do 

opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 

zakresie powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku 

publicznego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz na powierzenie zadania z zakresu edukacji prawnej w Powiecie 

Kępińskim w 2019r.  

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/229/2017 

Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 

2018. 

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wniosku z dnia 10.10.2018r. Skarbu 

Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną 

Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu złożonego na podstawie 

pełnomocnictwa z dnia 30. 07. 2018 przez Pana Krzysztofa Tomkiewicza reprezentującego 

firmę projektową LPT Projekt Oś. Zwycięstwa11/96 61-646 Poznań o wydanie opinii 

dotyczącej „Budowy ścieżki rowerowej w ciągu Drogi Krajowej nr 11 na odcinku 

Szalonka -Granice od km 462+693 do km 463+570” na działkach nr ewid.: inwestycja 

liniowa na terenie gminy Łęka Opatowska powiatu Kępińskiego, województwa 
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wielkopolskiego zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kępińskiego 

nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Joanka w obrębie geodezyjnym 

Mroczeń, gmina Baranów z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej nr 5693 P 

Mroczeń - Słupia. 

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

   

Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu. 

 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie, dokumenty zostaną przedłożone Przewodniczącemu 

Rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na kolejnej sesji.  

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

 

 Zawiadomienie Wójta Gminy Trzcinica w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego dz. ew. nr. 5056/8 położoną w 

miejscowości Laski - Tartak, obręb geodezyjny Laski. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

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

zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy w Trzcinicy.  

 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie z prośbą o wyrażenie 

zgodny na przygotowanie stosownego wniosku o dofinansowanie i przystąpienie do projektu na 

zakup mieszkania/ mieszkań na otwartym rynku wraz z obszernym programem usamodzielnienia 

dla mogących tam przebywać pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. Możliwość 

pozyskania 95% wartości środków będzie możliwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego pozostałe 5% wkładu może być wypłacana w ramach świadczeń 

obligatoryjnych.  Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 

 

 Pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni z prośbą o podjęcie działań w celu 

uregulowania prawnego dotyczącego ustanowienia służebności przesyłu rurociągu 

kanalizacyjnego tłocznego, będącego własnością spółki Wodociągi Kępińskie przebiegającego 

przez działkę 555/8, której właścicielem Powiat Kępiński. Dyrektor prosi o rozważenie 

możliwości wystąpienia o odszkodowanie do Spółki Wodociągi Kępińskie za bezumowne 

korzystanie z ww. nieruchomości. Zarząd zdecydował o konieczności ustanowienia opłaty za 

służebność przesyłu oraz wystąpieniu do spółki Wodociągi Kępińskie o odszkodowanie za 

bezumowne korzystanie z ww. nieruchomości. 

 

 Pismo Wydziału Edukacji i Sportu przekazujące wnioski nauczycieli placówek prowadzonych 

przez Powiat Kępiński wraz z zestawieniem tabelarycznym w celu podjęcia decyzji o 

dofinansowaniu do opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli. Wnioski zostały sprawdzone pod względem formalnym jak również zasadności 

podjęcia doskonalenia w wymienionych specjalnościach zgodnie z zapotrzebowaniem placówek. 

Środki na powyższy cel zostały zabezpieczone w budżetach placówek na 2018r. Zarząd 

zdecydował o dofinansowaniu opłat w proponowanych wysokościach.   

 

 Pismo firmy STRABAG z informacją, że roboty na drodze Mikorzyn- Krążkowy zostaną 

zakończone w dniu 30 października 2018r. na całym odcinku. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości.  

 

 Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi 

ekspresowej S11- odcinek II”. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  
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 Pismo wydziału Architektury i Budownictwa z informacją, że w obrębie pasa drogowego drogi 

Mikorzyn- Krążkowy w miejscowości Mikorzyn znajduje się wydzielona działka ewidencyjna nr 

180/2 nieużytkowana przez właściciela, na której znajdują się urządzenia związane z drogą 

powiatową. Działka położona jest na głównym skrzyżowaniu w Mikorzynie gdzie zasadnym jest 

jej wykupienie, ponieważ ma istotny wpływ na widoczność na skrzyżowaniu. Zarząd zdecydował 

o zasadności wykupienia działki przez Powiat Kępiński. Wydział merytoryczny rozpocznie 

procedurę wykupu działki. 

 

 Pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przekazujące do Zarządu Powiatu Kępińskiego 

pismo mieszkańców miejscowości Stogniew sołectwo Kuźnica Słupska w gm. Łęka Opatowska z 

prośba o pomoc w budowie niespełna 0,5 km drogi powiatowej. Pismo wnosi, iż 40 lat temu w 

miejscowości Kuźnica Słupska została wybudowana droga i od tamtej pory nie zostało nic więcej 

wykonane w miejscowości Stogniew, gdzie również mieszkają ludzie. Zarząd dyskutował w 

sprawie możliwości wykonania odcinka wnioskowanej drogi. Decyzją zarządu wniosek zostanie 

pozostawiony do decyzji nowo wybranemu zarządowi powiatu kadencji 2018 – 2023. 

  

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 

 Uchwała Nr 287.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 października 2018r. w 

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

powierzenia prowadzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku 

publicznego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz na powierzenie zadania z zakresu edukacji prawnej w Powiecie 

Kępińskim w 2019r.  

 Uchwała Nr 288.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 października 2018r. w 

sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym 

konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia 

organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz na powierzenie 

zadania z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2019r.  

 

 Uchwała Nr 289.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 października 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. 

 Uchwała Nr 290.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 października 2018r w 

sprawie wniosku z dnia 10.10.2018r. Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad działającego przez Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Opolu złożonego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30. 07. 2018 przez Pana 

Krzysztofa Tomkiewicza reprezentującego firmę projektową LPT Projekt Oś. 

Zwycięstwa11/96 61-646 Poznań o wydanie opinii dotyczącej „Budowy ścieżki rowerowej w 

ciągu Drogi Krajowej nr 11 na odcinku Szalonka -Granice od km 462+693 do km 

463+570” na działkach nr ewid.: inwestycja liniowa na terenie gminy Łęka Opatowska 

powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego zgodnie z Ustawą o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1474) 

 Uchwała Nr 291.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 19 października 2018r w 

sprawie nabycia na rzecz Powiatu Kępińskiego nieruchomości gruntowych położonych w 

miejscowości Joanka w obrębie geodezyjnym Mroczeń, gmina Baranów z przeznaczeniem na 

poszerzenie drogi powiatowej nr 5693 P Mroczeń - Słupia. 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Na posiedzeniu nie wniesiono wniosków i wolnych głosów.  

Na tym posiedzenie zakończono 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego: 
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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 


