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PROTOKÓŁ Nr 155.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 14 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- 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 (informacja w sprawie oceny formalnej wniosków 

złożonych do PGiPID- droga Myjomice – Ostrówiec i odcinek drogi relacji Trzcinica- Laski).  

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

 Uchwała w sprawie: ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Kępińskiego na lata 2019 – 2030 

 Uchwała w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2019 

wraz z uzasadnieniem 

 Uchwała w sprawie realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego 

prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego. 

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

 Nie wniesiono uchwal Rady pod obrady zarządu 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Zostaną one przekazane na ręce Przewodniczącego 

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:  

 

 Pismo Marszałka Województwa Dolnośląskiego z prośbą o zaopiniowanie projektu planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, którego częścią jest projekt 

planu zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Nieprzedstawienie stanowiska do ww. dokumentów w ciągu 50 dni od ich udostępnienia uważa 

się za pozytywne zaopiniowanie projektu. Zarząd nie wniósł uwag do dokumentu.  
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 Pismo Wójta Gminy Trzcinica otrzymane w odpowiedzi na pismo Zarządu Powiatu Kępińskiego 

w sprawie partycypacji Gminy Trzcinica w realizacji zadania przebudowy drogi powiatowej 

relacji Laski- Trzcinica. Zarząd zaproponował gminie partycypację w realizacji zadania w 

wysokości 2 000 000,00zł. Wójt odmówił partycypacji w proponowanej wysokości argumentując 

odmowę odtwarzaniem innej drogi powiatowej po budowie kanalizacji sanitarnej – ul. Jana 

Pawła II w Trzcinicy. Zarząd podtrzymuje stanowisko, co do wysokości dofinansowania w kwocie 

2 000 000,00zł. 

 

 Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w sprawie uwzględnienia w 

budżecie na rok 2019 środków finansowych na kosztorys oraz wycenę remontu wynikające z 

uzgodnień ekspertyzy technicznej. Zarząd rozpatrzy zabezpieczenie środków na wykonanie 

zaleceń ekspertyzy przy autopoprawce do budżetu powiatu na rok 2019.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Uchwała Nr 296.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie 

realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka 

interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego. 

 Uchwała Nr 297.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie 

ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego 

na lata 2019 - 2030. 

 Uchwała Nr 298.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie 

przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Kępińskiego na rok 2019 wraz z uzasadnieniem, 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 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   /-/ 

Protokołował: M. Trojak 


