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PROTOKÓŁ Nr 127.VI.2021 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 1 WRZEŚNIA 2021 roku o godz. 15:00 

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu  

2. Alicja Śniegocka – Członek Zarządu 

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 

3. Maciej Hojeński – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Słupi pod Kępnem 

 

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: 

1. Nie wniesiono projektów uchwał pod obrady zarządu. 

 

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

Kępińskiego: 

1. Biuro Rady Powiatu Kępińskiego przedłożyło do wiadomości projekt Uchwały Rady 

Powiatu Kępińskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na 

terenie miasta Kępna w porze nocnej w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, w 

okresie od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 31 października 2022 r.  

 

Zarząd zapoznał się z projektem uchwały. Dokument zostanie przekazany Przewodniczącej 

Rady Powiatu Kępińskiego celem przekazania do stosownej komisji rady oraz przedstawienia 

na najbliższej sesji.  

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 
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1. W związku z przygotowaniami do złożenia kolejnych wniosków o dofinansowanie do 

programu Polski Ład zarząd omówił z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg stan dróg 

powiatowych, na których koniecznym byłoby wykonanie modernizacji poprzez ułożenie 

nakładek bitumicznych. Dyrektor PZD przedstawi zarządowi listę propozycji dróg 

powiatowych, które wymagają wykonania remontów. Ponadto, w związku z wnioskami 

członków zarządu Renaty Ciemny oraz Krystyny Możdżanowskiej zarząd podjął decyzję o 

zleceniu kolejno opracowania dokumentacji projektowych na wykonanie chodnika w 

miejscowości Granice i Kuźnica Trzcińska oraz na wykonanie dokumentacji dokończenia 

chodnika w miejscowości Kierzno wraz z remontem nawierzchni jezdni.  

 

2. Interpelację Radnego Rady Powiatu Kępińskiego Michała Soleckiego w sprawie naprawy 

systemu odprowadzania wody deszczowej na ul. Sikorskiego w Kępnie wraz z przełożeniem 

kostki granitowej. Zarząd po przeanalizowaniu sprawy przez Powiatowy Zarząd Dróg udzieli 

radnemu odpowiedzi na interpelację.  

 

3. Odpowiedź Energa Operator SA w sprawie partycypowania w realizacji zadania drogowego 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P w gminie Kępno na odcinku od km 0+289,04 do 

km 3+480” w zakresie przełożenia i przebudowy kolizji sieci energetycznych z robotami 

drogowymi. Spółka informuje, że nie może zgodzić się na finansowanie przebudowy całego 

zakresu prac związanych z infrastrukturą energetyczną, szczególnie tą wybudowaną w 

latach 80, a jedynie na poniesienie kosztów przebudowy urządzeń, które powstały zgodnie z 

zapisami ustawy o drogach publicznych i uzyskały decyzje o umieszczeniu w pasie 

drogowym. Spółka zwraca się z prośbą o weryfikację zakresu prac na sieciach Energa – 

Operator SA pod kątem prawidłowego przypisania majątkowego właściciela sieci. Zarząd 

zapoznał się z pismem. Sprawa zostanie przekazana do wydziału AiB oraz PZD celem 

dalszego procedowania.  

 

4. Informację Dyrektora domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu do Domu na czas 

nieokreślony jednego mieszkańca. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

5. Pismo Wójta Gminy Łęka Opatowska z deklaracją przejęcia oraz wnioskiem o zmianę 

kategorii odcinka drogi powiatowej nr 5694P Laski –Zmyślona Słupska na odcinku od 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 5695P Słupia – Łęka Opatowska do skrzyżowania z 

drogą powiatową nr 5697P Siemianice – Kuźnica Słupska. Zarząd przekaże sprawę do 

Powiatowego Zarządu Dróg celem przygotowania stosownych dokumentów.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 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    /-/ 
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4. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska  /-/ 

5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki    /-/ 

Protokołowała: M. Osada 


