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PROTOKÓŁ Nr 159.VI.2022 
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 
które odbyło się w dniu 9 MAJA 2022 roku o godz. 11:00 
przy Oddziale Rehabilitacyjno - Leczniczym w Grębaninie 

 
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. 

1. W związku z korespondencją w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki-Trzebień w gminie Łęka 
Opatowska” dotyczącą wniosku Wykonawcy w/w inwestycji - Zakład Budowy Dróg Henryk 
Mocny, ul. Polna 29, 98 -235 Błaszki o zmianę umowy nr AB.272.6.2022 z dnia 15 
czerwca 2021r. na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP w związku z 
nadzwyczajnym wzrostem cen materiałów spowodowanym okolicznościami, których 
zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć oraz terminem 
rzeczowego zakończenia realizacji zadania w połowie czerwca 2022r., Zarząd Powiatu 
Kępińskiego zwróci się do Przewodniczącej Rady Powiatu o zwołanie nadzwyczajnej sesji 
rady w trybie zdalnym, celem dokonania przesunięcia w budżecie powiatu polegającego 
na zwiększeniu środków na realizację w/w zadania, co umożliwi zawarcie aneksu do 
umowy pierwotnej. Zmiana umowy nie modyfikuje ogólnego jej charakteru i zakresu prac. 
Po analizie sprawy przez wydział merytoryczny i prawny wnioskowana przez Wykonawcę 
zmiana umowy ma podstawy prawne i jest zasadna. Wysokość zmiany wynagrodzenia 
wyliczona została w oparciu o przedstawienie kosztorysów robót, które pozostały do 
wykonania i szczegółową analizę pozycji dotyczących cen materiałów przez wydział 
merytoryczny i inspektora nadzoru. Wnioskowana kwota zwiększenia wynagrodzenia to 
ok 1 200 000,00zł brutto. W dniu 9 maja odbędą się negocjacje z Wykonawcą dotyczące 
określenia ostatecznej kwoty zwiększenia wynagrodzenia wynikającej z weryfikacji 
kosztorysów i załączonych dowodów na wzrost cen. 

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: 
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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  

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 

 
Zarząd zapoznał się z i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. Dokumenty zostaną 
przekazane do właściwych komisji rady celem zaopiniowania. Po uzyskaniu opinii dokumenty 
zostaną przedstawione przez Przewodniczącą Rady Powiatu Kępińskiego na nadzwyczajnej 
sesji rady powiatu 

 
IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił:. 

1. Nie wniesiono pism pod obrady zarządu 

 
V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Na posiedzeniu nie podjęto uchwał.  
 

 
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 


