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 PROTOKÓŁ Nr 168.VI.2022 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 3 SIERPNIA 2022 roku o godz. 15:00 

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Robert Kieruzal – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu - nieobecny 

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, wicestarosta 

przedstawiła sprawozdanie z okresu między zarządami. 

• PROW –umowa dofinansowania na budowę siłowni zewnętrznej przy ZSP Nr 2, 

• Komenda Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej- wręczenie decyzji o dodatkach do 

emerytury dla strażaków, 

• Złożenie kwiatów pod pomnikiem z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 

• Odbiór końcowy drogi Biadaszki – Trzebień z udziałem przedstawicieli gminy Łęka 

Opatowska, 

• Wstępne promesy z programu Polski Ład edycja III- PGR- wniosek na remont i 

modernizację infrastruktury placówek oświatowych prowadzonych przez powiat oraz 

wniosek na remont i modernizację odcinków dróg powiatowych w gm. Łeka Opatowska i 

Trzcinica. 

• Szkoły – zakończona rekrutacja, utworzony dodatkowy oddział w LO Nr I im. mjra H. 

Sucharskiego w Kepnie profil biol-chem, 

• Budowa przejść dla pieszych ulice Szpitalna, Marcinkowskiego, Broniewskiego oraz drogi 

w  Osinach– rada budowy- przebudowa mostu, przepięcia przyłączy wodociągowych, 

dalszy postęp prac, 

• Ogłoszenie naboru do FRD- na kolejnym posiedzenie określenie odcinków dróg o 

dofinansownaie których będzie wystepował powiat kępiński. 
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II. W punkcie drugim wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał zarządu: 

1. Uchwała Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie odmowy udzielenia dofinansowania na 

realizację zadania publicznego pn.: „Nieodkryty Powiat Kępiński". 

 

Pismo Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu z informacją o wpływie oferty 

realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferta złożona przez Fundację Fucco. Naczelnik wydziału 

ZPPP poinformował, że w budżecie wydziału nie ma środków na dofinansowywanie ofert 

realizacji zadań publicznych w w/w trybie.  

 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

III. W punkcie trzecim wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał Rady Powiatu 

Kępińskiego: 

1. Nie wniesiono uchwał rady pod obrady zarządu 

 

IV. W punkcie czwartym wicestarosta przedstawiła i omówiła:. 

1. Pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie z dnia 

28.07.2022r. z prośbą o sporządzenie aneksów do umów ZPPP.032.7.2021 z dnia 10 maja 

2021 r. oraz ZPPP.032.8.2021 z dnia 10 maja dotyczących realizacji zadania pn. 

„Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie 

istniejącego oddziału położniczo- ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa 

traktu porodowego szpitala w Kepnie wraz z dostosowaniem trzech klatek schodowych K1, 

K2, K3 do obowiązujących przepisów”. Zawarcie aneksów podyktowane jest 

koniecznością ujęcia w  kwocie całkowitej realizacji zadania kosztów robót dodtakowych 

na kwotę 330 932,47zł obejmujących wymianę stropodachu. Z uwagi na to iż w pierwotnej 

umowie SPZOZ miał samodzielnie finansować wszystkie koszty dodatkowe ze środków 

własnych lub kredytu a w chwili obecnej nie posiada środków własnych na uregulowanie 

w/w płatności i uruchomienie kredytu zgodnie z informacją od Dyrektora SPZOZ możliwe 

jest dopiero po wydatkowaniu środków z dotacji, koniecznym staje się wprowadzenie do 

harmonogramu inwestycji pozycji kosztów dodatkowych dotyczących wymiany stropu. 

Aneksy zostaną zawarte w sposób zwiększający całkowitą wartość inwestycji i 

pozostawiający dotację powiatu oraz dotację z programu FIL na pierwotnym poziomie 

tj. w wysokości 1 934 982,zł oraz 5 500 000,00zł. W konsekwencji wszystkie roboty 

wykraczające poza umowną wyżej wskazaną kwotę dotacji poniesie SPZOZ ze środków 

własnych lub zaciągniętego kredytu. Zarząd po uzyskaniu pozytywnej opinii Biura 

Prawnego oraz wydziałów merytorycznych wyraził zgodę na zawarcie aneksów do umów.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

1. Uchwała Nr 348.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 3 sierpnia 2022 r. w 

sprawie odmowy udzielenia dofinansowania na realizację zadania publicznego pn.: 

„Nieodkryty Powiat Kępiński". 

 

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   
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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 


