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PROTOKÓŁ Nr 157.VI.2022 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 21 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  

 

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. 

• Spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Kępno w sprawie gruntów KOWR, działka, o 

którą wnioskowały dwa samorządy zostanie przekazana na rzecz gminy Kępno, która 

wcześniej złożyła wniosek o jej pozyskanie. Szacowana wartość gruntów, które zostaną 

przekazane na rzecz powiatu to ok 6,4 mln zł.   

• Spotkanie Wójt Gminy Trzcinica- spotkanie w sprawie organizacji przeglądu zespołów 

śpiewaczych.  

• Spotkanie Wójt Gminy Łęka Opatowska- rozmowa w sprawie dodatkowych środków na 

realizację przebudowy drogi relacji Biadaszki – Trzebień.  

• Otwarcie ofert na realizację zadania Zbyczyna – Drożki – ceny ofert to 14 256 114,52- 

oferta nr 1, 15 642 093,58 – oferta nr 2 – postępowanie do unieważnienia z uwagi na brak 

wystarczających środków w budżecie powiatu.  

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: 
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1. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/226/2021 

Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

powiatu na rok 2022 – autopoprawka zarządu  

 

2. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX/225/2021 

Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego - autopoprawka zarządu 

 

3. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia cen oraz opłat dodatkowych za 

usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności 

publicznej na terenie Powiatu Kępińskiego.  

 

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:. 

1. Pismo Wójta Gminy Rychtal z prośbą o uzgodnienie w ciągu 21 dni od daty otrzymania 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów 

obrębu Rychtal wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Brak uwag przedstawionych w 

w/w terminie uważa się za uzgodnienie. Zarząd po analizie projektu planu przez wydziały 

merytoryczne nie wnosi uwag do dokumentu.  

2. Pismo Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o współorganizację 45 edycji Ogólnopolskiego Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej na szczeblu powiatowym dla uczniów szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych. W ramach współorganizacji prezes zwraca się z prośbą o przekazanie 

30 kompletów upominków w formie gadżetów promocyjnych. Zarząd zaopiniował prośbę 

pozytywnie.  

3. Pismo Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu przekazujące do akceptacji wniosek o udzielenie 

dotacji z budżetu Powiatu Kępińskiego na uczniów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w Kępnie, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w 2021r. Dotacja w wysokości 7 445,54 dla 3 

uczniów, którzy zdali egzamin zawodowy. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie.  

4. Pismo pełnomocnika firmy Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny otrzymane w odpowiedzi na 

pismo zarządu w sprawie przedłożenia kosztorysów szczegółowych robót pozostałych do 

wykonania przy inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki –

Trzebień w gminie Łęka Opatowska w związku z wnioskiem Wykonawcy o zmianę umowy nr 

AB.272.6.2022 z dnia 15 czerwca 2021r. na podstawie art. 455 ust. 1 4 ustawy PZP. 

Wnioskowana wysokość wynagrodzenia 1 194 842,82 zł brutto. Dokumenty zostaną poddane 

analizie przez wydział merytoryczny i inspektora nadzoru. Ponadto ustalony zostanie termin 

spotkania z wykonawcą realizacji zadania celem negocjacji wnioskowanej kwoty oraz 

omówienia dalszej realizacji zadania.  

5. Pismo Z-cy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o objecie 

patronatem uroczystości obchodów Powiatowego Dnia Strażaka w dniu 7 maja br.. Pismo 

wnosi również o sfinansowanie w ramach współorganizacji imprezy zakupu medali 

okolicznościowych oraz poczęstunku dla uczestników uroczystości. Zarząd zaopiniował 

prośbę pozytywnie. 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

2. Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu 
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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 


