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PROTOKÓŁ Nr 154.VI.2022 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 5 KWIETNIA 2022 roku o godz. 10:00 
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 - nieobecny 

3. Kajetan Sowa – Prezes Firmy LARIX Sp. z o. o 

4. Krzysztof Buła – Kierownik Budowy 

5. Jerzy Dobrzyński – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa 

6. Maciej Hojeński – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  

 

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. 

• Wyjazd do Parlamentu Europejskiego do Brukseli.  

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

1. Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. 

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

1. Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu 

 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. Dokumenty zostaną 

przekazane Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem przedstawienia na najbliższej 

sesji. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 
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1. Pismo firmy LARIX Sp. z o.o – Wykonawcy zadania dotyczącego przebudowy drogi 

powiatowej nr 5600P na odcinku Osiny – Kępno z prośbą o przesunięcie terminu wykonania 

przepustu stalowego na okres od 20.06.2022- 20.08.2022, w związku z przebudową sieci 

wodociągowej - roboty dodatkowe. Wykonawca podnosi, że wykonanie przepustu w okresie 

kwiecień- maj związane jest z zamknięciem drogi, co znacznie utrudni dojazd dzieci do szkół i 

wiąże się z poniesieniem przez wykonawcę kosztu dojazdu dzieci do szkoły objazdami. 

Zarząd po dyskusji i omówieniu sprawy przez kierownika budowy z firmy LARIX wyraził zgodę 

na przesunięcie terminu wykonania przepustu. 

 

2. Pismo firmy LARIX Sp. z o.o – Wykonawcy zadania dotyczącego przebudowy drogi 

powiatowej nr 5600P na odcinku Osiny – Kępno z prośbą o przedłużenie terminu wykonania 

w/w zadania na odcinkach przebudowywanych od km 1+140 do km 3+480 o czas potrzebny 

na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w terenie tj. do dnia 30.10.2022r. W piśmie 

Wykonawca powołuje się również na problemy związane z pandemią COVID-19 dotyczące 

zarówno personelu jak i dostaw materiałów oraz trudności wynikające z odmiennej 

inwentaryzacji terenowej podziemnych sieci uzbrojenia niż te przedstawione na mapach. 

Zarząd po konsultacji z WUW, dyskusji oraz analizie wcześniejszej korespondencji w sprawie 

realizacji inwestycji w tym omówieniu postępu prac przez kierownika budowy z firmy LARIX 

wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania zadania do 15 października 2022r.  

 

3. Protokół pokontrolny z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Zarządzie Dróg 

w Słupi pod Kępnem przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Kępińskiego w październiku 

2021r..Komisja skontrolowała gospodarkę finansowa oraz budżet jednostki, wynagrodzenia 

pracowników, politykę doboru pracowników i ich awanse, fundusz świadczeń socjalnych, 

fundusz szkoleniowy, poziom obsługi petentów. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w 

zarządzaniu jednostką i w realizacji zadań. Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag do 

stosowanych działań w PZD. Zarząd zapoznał się z protokołem i przyjął jego treść do 

wiadomości.  

 

4. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem z informacją o wezwaniu do 

zwrotu wynagrodzenia wypłaconego z góry, w związku z niewykonywaniem czynności 

zawodowych, osobie zawieszonej postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Kępnie w 

czynnościach służbowych. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

5. Pismo wydziału GGN z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie prośby Burmistrza Miasta i 

Gminy Kępno o wyrażenie zgody na dysponowanie, na cele budowlane, nieruchomościami 

oznaczonymi numerami działek 1956/3 i 1953/3 będących własnością Powiatu Kępińskiego w 

związku z realizacją przez gminę Kępno zadania pn.: Rewitalizacja Parku Starościańskiego w 

celu eliminacji zdiagnozowanych problemów społecznych”.  Zarząd zaopiniował wniosek 

pozytywnie. Wydział merytoryczny poinformuje wnioskodawcę o decyzji zarządu.  

 

6. Pismo Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Małgorzaty Waszak-Klepka 

przekazujące uchwałę nr XL/777/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 

2022r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji kryzysowej w wyniku agresji 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Apel kierowany jest do Prezydenta RP, Parlamentu i Rządu o 

zgodne współdziałanie w celu odbudowy pozycji Polski w UE, przywrócenia praworządności w 

kraju i uzyskania pełnego wsparcia finansowego z funduszy UE w tym KPO. Zarząd przyjął 

apel do wiadomości. Pismo zostało również przekazane na ręce Przewodniczącej Rady 

Powiatu.  

 

7. Pismo Sekretarza Województwa Wielkopolskiego z informacją o rezygnacji z organizacji 

Dożynek Wielkopolskich w związku z toczącą się wojną na Ukrainie i kryzysem humanitarnym 

z tym związanym. Zarząd przyjął informację do wiadomości.  
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8. Pismo dyrektora ZSP Nr 2 przekazujące do rozpatrzenia Pismo Komendanta Powiatowego 

Policji w Kępnie z prośbą o bezpłatne korzystanie z sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 na cele 

doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy KPP w Kępnie. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie. 

 

9. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z 

informacją z realizacji Programu Naprawczego za 2020 rok z prośbą o akceptację. 

Zatwierdzenie działań naprawczych jest niezbędne celem przedstawienia w Banku 

Gospodarstwa Krajowego by móc realizować umowę kredytową. Zarząd zapoznał się z 

dokumentem i zaakceptował jego treść. 

 

10.  Decyzję Wojewody Wielkopolskiego uchylającą wcześniej wydane decyzje związane z 

pandemią COVID -19. Zarząd przyjął informację do wiadomości. Decyzja została przekazana 

do SPZOZ.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

• Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu 

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

• Nie wniesiono wolnych głosów i wniosków 

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 


