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PROTOKÓŁ Nr 154.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 8 listopada 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 – lista wniosków Programu Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej ocenionych formalnie- obydwa wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs 

przeszły pozytywnie pierwszy etap oceny. Kolejnym krokiem będzie nadanie wnioskom liczby 

punktów zgodnie z kryteriami programowymi i uszeregowanie ich na liście zgodnie z wysokością 

przyznania przez komisję punktów.  

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

 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 wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do 

kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrówka oznaczonej, jako 

działka nr 5077/5 o pow. 0,3400 ha. 

Uchwała dotyczy pisma Wójta Gminy Trzcinica w sprawie wydania przez zarząd opinii w zakresie 

zakwalifikowania drogi wewnętrznej w miejscowości Piotrówka, jako drogi publicznej w kategorii dróg 

gminnych. Wójt przesyła w załączeniu projekt uchwały Rady Gminy Trzcinica w sprawie zaliczenia w/w 

drogi do kategorii dróg gminnych. Zarząd zaopiniował prosbę pozytywnie.  

 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla 

nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego zmieniająca uchwałę 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 
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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) 

 

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 Rychtal w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w gminie Rychtal wraz  

z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko. Zarząd przyjął informację do 

wiadomości. Wnioski do niniejszego planu oraz oceny oddziaływania na środowisko mogą być 

składane w terminie do 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu 

Gminy w Rychtalu.  

 

 Rozliczenie rzeczowo- finansowe dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 

Słupi pod Kępnem za III kwartał. Sprawozdanie zostało skontrolowane przez wydział finansów 

starostwa powiatowego oraz przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zarząd zapoznał się z 

dokumentami i zaakceptował rozliczenie.   

 

 Protokoły z kontroli rodzin zastępczych zawodowych funkcjonujących na terenie Powiatu 

Kępińskiego, które zostały przeprowadzone w 2018r. przez Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie oraz Pedagoga PCPR zgodnie z uchwała nr 259.V.2018 z dnia 28 czerwca 

2018r. Skontrolowanych zostało 14 rodzin zastępczych. Zarząd zapoznał się z dokumentami.  

 

 Pismo Koordynatora IV Powiatowego Konkursu z Profilaktyki Uzależnień pt.: „Samotność w 

sieci” przeprowadzanego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczeniu z prośbą o 

dofinasowanie zakupu nagród na konkurs w kwocie 600,00zł. Z uwagi na to, iż Powiat Kępiński 

jest współorganizatorem konkursu zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

 

 Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z prośbą  

o sfinansowanie zakupu pieca gazowego kondensacyjnego o mocy 65kW wraz z pompą 

obiegową, który będzie użytkowany przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 36 w Kępnie. 

Dotychczasowy piec gazowy od 2010r. ogrzewał i dostarczał ciepłą wodę użytkową dla potrzeb 

pomieszczań Pogotowia Ratunkowego, Poradni Położniczo- Ginekologicznej i Poradni Chorób 

Płuc i Gruźlicy, niestety uległ poważnej awarii i jego naprawa była nieuzasadniona. Koszt zakupu 

nowego pieca gazowego wraz z instalacją wyniósł 18 437,70zł. Zarząd zaopiniował prośbę 

negatywnie. 

 

 Informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca 

listopada 2018r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie. Liczba uczniów wynosi 29 

osób. Zarząd zaakceptował powyższe dokumenty i informacje. 

 

 Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie 

odpisania kosztów inwestycji, które nie przyniosły efektu gospodarczego, ponieważ odstąpiono od 

ich realizacji. Koszty całkowite wynoszą 69 467,80zł dotyczą opracowania projektów przebudowy 

i remontów dróg, kanalizacji deszczowej itp. Zarząd zopiniował prośbę pozytywnie.  

 

 Pismo Dyrektora Domu Pomocy społecznej w Rzetni z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

usunięcie z terenu DPS 12 drzew, które ze względu na swój stan zdrowotny i fitosanitarny 
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stwarzają zagrożenie, dla osób przebywających na terenie ośrodka. Przedmiotowe drzewa w 

większości są suche i chore z licznymi posuszem. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.  

 

 Pismo Z-cy Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

z prośbą o zajęcie stanowiska przez zarząd w związku z uwagami dotyczącymi operatu 

szacunkowego określającego wartość działki nr 935/8 o pow. 0,0053 ha położonej w obrębie 

Mroczeń, gm. Baranów, która jest własnością mieszkańców Joanki. Mieszkańcy nie zgodzili się z 

wykonanym operatem szacunkowym powyższej działki i wnoszą o wyższą wycenę gruntu niż 

przedstawia to operat szacunkowy. Zarząd zdecydował o zaproponowaniu Państwu zbywającym 

działkę na rzecz Powiatu Kępińskiego ostateczną cenę za nieruchomość w wysokości 2 500,00zł 

bez możliwości dalszych negocjacji.  

 

 Pismo Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej w sprawie objęcia patronatem Starosty 

Kępińskiego projektu pn. „Rychtalscy organmistrzowie” dofinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. Projekt polega na promocji historycznego obszaru powiatu kępińskiego związanego z 

historią rodzin Spieglów i Bachów, którzy prowadzili w Rychtalu w latach 1786-1950 zakład 

organmistrzowski. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie i wyraził zgodę na patronat nad 

przedsięwzięciem. 

   

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 

 Uchwała Nr 292.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 listopada 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 293.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 listopada 2018r w sprawie 

wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej  

w miejscowości Piotrówka oznaczonej, jako działka nr 5077/5 o pow. 0,3400 ha.  

 Uchwała Nr 294.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 listopada 2018r w sprawie 

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

 Uchwała Nr 295.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 listopada 2018r zmieniająca 

uchwałę 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) 

 

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   /-/   
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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 


