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PROTOKÓŁ Nr 118.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 1 LIPCA 2021 roku o godz. 8:30  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu  

2. Alicja Śniegocka – Członek Zarządu - nieobecna 

3. Renata Ciemny - Członek Zarządu  

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu  

5. Marek Potarzycki – 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. 

 Rozstrzygnięcie postepowań przetargowych na wyłonienie inspektorów nadzoru – 

przebudowa dróg Trzebień – Biadaszki i ul. Osińska, Osiny, 

 Przekazanie placu budowy do w/w inwestycji, 

 Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – dyskusja o wyborze inwestycji 

drogowych i kubaturowych, które zostaną złożone do dofinansowania, 

 Spotkanie z Wójtem Gminy Łęka Opatowska w sprawie środków na dofinansowanie 

budowy ścieżki pieszo-rowerowej relacji Trzebień – Biadaszki oraz omówienie 

organizacji dożynek powiatowych w gminie Łęka Opatowska,  

 Organizacja imprez plenerowych - 6 sierpnia 2021r. – Śląskie szlagiery, realizacja 

zadania publicznego dofinansowanego ze środków Powiatu Kępińskiego- Operetka 

na żywo.  

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

1. Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu. 

 

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

Kępińskiego: 
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1. Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie w roku 2020. 

Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem. Dokument zostanie przekazany Przewodniczącej 

Rady Powiatu Kępińskiego celem przedłożenia na najbliższej sesji.   

 

2. Pismo Koła Gospodyń Wiejskich w Chojęcinie otrzymane w odpowiedzi na decyzję 

Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie wysokości dofinansowania oferty realizacji 

zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a z prośbą o ponowne rozpatrzenie w celu 

zwiększenia przyznanej kwoty.  KGW uzasadnia wysokość wnioskowanej kwoty 

10 000,00zł i wyjaśnia zakres realizacji zadania. Zarząd po ponownej analizie oferty 

podtrzymał decyzję o udzieleniu dofinansowania do w wysokości 3 000,00zł. 

 

3. Pismo Wójta Gminy Trzcinica z prośbą o dokonanie darowizny 3 działek będących 

własnością Skarbu Państwa, stanowiących drogę publiczną nr 5689P ( Trzcinica- 

Siemionka, Siemionka Jelenia Głowa, Jelenia Głowa – Piotrówka)  z przeznaczeniem na 

cel publiczny tj. bieżące utrzymywanie dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego z 

planowanym wbudowaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Powiatowy Zarząd Dróg 

zaopiniował negatywnie przekazanie ww. działek Wójtowi Gminy Trzcinica z uwagi na to iż 

na drodze powiatowej 5689P w ostatnim czasie poniesione zostały znaczące wydatki na 

nakładki bitumiczne, odtworzenie rowów, wykonanie prac pielęgnacyjnych na drzewach 

rosnących w pasie drogi, utwardzenie poboczy tłuczniem, wymianę oznakowania 

pionowego oraz wykonanie remontu emulsją i grysami. Ponadto przekazanie drogi 

wiązałoby się z utratą dochodów do budżetu powiatu z tytułu umieszczenia urządzeń 

obcych w drodze. Zarząd po analizie dokumentów zaopiniował prośbę negatywnie.  

 

4. Pismo Naczelnika Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu dot. uproszczonej 

oferty realizacji zadania publicznego pn. „Cykl bezpłatnych webinariów pn.: Budowanie 

świadomości społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa użytkowania BSP” złożonej 

zgodnie z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie przez Klub Modelarzy BSP 

„Latamy dronami” z Warszawy. Po dokonaniu sprawdzenia merytorycznego oferty 

stwierdzono, iż nie spełnia ona wymagań formalnych- oferent nie dostarczył 

wygenerowanej z programu wersji papierowej oferty, co skutkuje odrzuceniem na etapie 

oceny formalnej. Zarząd przyjął informację do wiadomości, wydział merytoryczny 

przygotuje informację do oferenta. 

 

5. Pismo Wójta Gminy Perzów z załączoną uchwałą Rady Gminy Perzów w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w wysokości 270 000,00zł dla Powiatu Kępińskiego na 

realizację zadania w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych. Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. Kwota została wprowadzona do budżetu powiatu na sesji rady 

w dniu 29 czerwca 2021r.  

 

6. Interpelację Radnych Rady Powiatu Kępińskiego Jana Wawrzyniaka i Dariusza Gąszczaka 

w sprawie zagrożenia kępińskiego rolnictwa epidemią afrykańskiego pomoru świń (ASF). 

Zarząd udzieli radnemu odpowiedzi na interpelację 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 
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 Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów. 

Na tym posiedzenie zakończono 

Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – Robert Kieruzal  /-/ 

2. Członek Zarządu Powiatu – Alicja Śniegocka   

3. Członek Zarządu Powiatu – Renata Ciemny    /-/ 

4. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska /-/ 

5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki   /-/ 

Protokołowała: M. Osada 


