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 PROTOKÓŁ Nr 174.VI.2022 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 7 PAŹDZIERNIKA 2022 roku o godz. 8:30 

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. 

• Spotkanie z dyrektorami jednostek – analiza budżetów, konieczność prowadzenia 

oszczędnego zarządzania środkami finansowymi, 

• Orkiestry dęte służb mundurowych,  

• Spotkanie z Wykonawcą rozbudowy oddziału w Grębaninie, 

• Wręczenie stypendiów dla uzdolnionych uczniów, biegi przełajowe 

• Akademia Kaliska- spotkanie z samorządami i prezentacja uczelni 

II. W punkcie drugim wicestarosta przedstawiła i omówiła projekty uchwał zarządu: 

 

1. Uchwała Zarządu 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 Zarządu Powiatu Kępińskiego w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

przy wynajmie pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Powiatu Kępińskiego 

pozostających  w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie 

ul. Sienkiewicza 25, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie ul.  Przemysłowa 

10c, Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie ul. 

Dąbrowskiego 3, Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. Katowicka 8, 

 



Strona 2 z 4 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał. 

 

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

Powiatu Kępińskiego: 

1. Uchwała Rady Powiatu Kępińskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest 

ta sama część nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w Kępnie przy ul. 

Sienkiewicza 26. 

 

Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaopiniował projekt uchwały. Dokumenty zostaną przekazane 

Przewodniczącej Rady Powiatu Kępińskiego celem skierowania na posiedzenia właściwej komisji 

a następnie przedłożenia na najbliższej sesji rady powiatu. 

 

IV. W punkcie czwartym wicestarosta przedstawiła i omówiła:. 

1. Ostateczne decyzje Wojewody Wielkopolskiego utrzymujące w mocy zaskarżone przez 

mieszkańców Perzowa decyzje Starosty Kępińskiego w sprawie odszkodowania za 

nieruchomość przejętą przez powiat w ramach decyzji zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej polegającej na: „ Rozbudowie drogi powiatowej nr 5716P na odcinku od 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 482 do końca miejscowości Perzów wraz z odcinkiem 

kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 5881P w kierunku Turkowy.” Zarząd przyjął 

informację do wiadomości. 

 

2. Pismo Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem z prośbą o bezpłatne 

udostępnienie podopiecznym WTZ-ów korzystania z basenu. Pismo wnosi o udostępnienie 

basenu na 1 godzinę tygodniowo dla grupy 5-ciu podopiecznych i 3 opiekunów. Kierownik 

WTZ-ów skonsultował sprawę z dyrektorem ZSS w Słupi. Zarząd nie ma możliwości 

formalno- prawnych do zwolnienia WTZ-tów z opłaty za korzystanie z basenu.  

 

3. Pismo Zarządu Powiatu Ostrzeszowskiego otrzymane w odpowiedzi na pismo Zarządu 

powiatu Kępińskiego w sprawie chęci udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Ostrzeszowskiego z przeznaczeniem na pomoc dla gminy Drohobycz z Ukrainy. Pismo 

informuje, że darowiznę Powiatu Kępińskiego można wpłacić na konto Stowarzyszenia 

Inicjatyw Powiatowych. Zarząd nie ma możliwości prawnej przekazania środków na rzecz i 

konto stowarzyszenia poza procedurą konkursową.  

 

4. Pismo Kępińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Handlu i Usług „PBK” Sp.z o.o – 

wykonawcy realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w 

Grębaninie o nowy budynek wraz z łącznikiem i zagospodarowaniem terenu – Etap I Część I 

i II z prośbą o przedłużenie terminu wykonania etapu I części I realizacji zadania do dnia 30 

listopada 2022r. Pierwotny termin zakończenia I etapu I części, uzgodniony z SPZOZ, to 10 

października 2022r. SPZOZ zaopiniował wniosek pozytywnie. Biuro prawne zaopiniowało 

dokonanie zmiany umowy, jako możliwe, inspektor nadzoru nie wniósł uwag do pisma 

Wykonawcy. Zarząd po analizie dokumentów wyraził zgodę na przesunięcie terminu 

zakończenia I części I etapu realizacji zadania ( bez zmiany ostatecznego terminu 

zakończenia realizacji zadania) zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. Wydział merytoryczny 

przygotuje aneks do umowy z Wykonawcą.   

  

5. Informację dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni o przyjęciu na czas nieokreślony  

1 nowego mieszkańca Domu. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

 

6. Pismo Sołtysa Wsi Rzetnia z prośbą o remont drogi powiatowej i budowy chodnika w 

miejscowości. Pismo wnosi, ze droga nie miała poważnych remontów od dłuższego czasu 
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ponadto jej stan i brak chodnika jest dużym zagrożeniem dla pieszych uczestników ruchu 

drogowego. Zarząd przekazał sprawę do Powiatowego Zarządu Dróg.  

 

7. Pismo firmy PHU Larix sp. z o. o – wykonawcy realizacji inwestycji przebudowy ul. Osińskiej w 

sprawie wniosku o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy 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. 

Wnioskowana kwota wzrostu wynagrodzenia to 875 853,65zł. Zmiana umowy nie będzie 

modyfikować ogólnego jej charakteru i zakresu prac. Po szczegółowej analizie sprawy przez 

wydział merytoryczny zmiana umowy 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. W dniu 6 października 2022r. odbyły się negocjacje z 

Wykonawcą dotyczące określenia kwoty zwiększenia wynagrodzenia wynikającej z weryfikacji 

kosztorysów i załączonych dowodów na wzrost cen. Wynegocjowana kwota to 530 000,00zł. 

Sprawę omówił Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa. Do umowy z Wykonawcą 

sporządzony zostanie stosowny aneks zawierający również rozliczenie robót, dotyczących 

sieci gazowej, które zostały wykonane samodzielnie przez spółkę PGNiG.  

 

8. Pismo firmy PHU Larix sp. z o. o – wykonawcy realizacji inwestycji „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno-Osiny w ramach zadania pn. przebudowa 

(modernizacja) drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno- Osiny” o przedłużenie terminu 

wykonania realizacji zadania do dnia 10 listopada 2022r. w zakresie całości robót 

budowlanych z wyłączeniem przejazdu PKP oraz do dnia 30 grudnia 2022r. w zakresie robót 

dotyczących PKP. Wykonawca motywuje wniosek brakiem od kwietnia do września br. 

informacji od PKP w sprawie systemu sterującego rogatkami i typu urządzeń, jakie mają 

zostać zamontowane. Producent rogatek poinformował, że czas oczekiwania na urządzenia to 

ok. 3 m-ce. W związku z powyższym, nie ma możliwości terminowego zakończenia robót w 

obrębie PKP. Ponadto Wykonawca podnosi w piśmie problemy wywołane pogodą- silne opady 

deszczu od 13.09.2022r., co spowodowało zalanie koryta drogi i opóźnienie prac oraz 

problemy z pozyskaniem materiałów, surowców oraz pracowników szczególnie narodowości 

ukraińskiej od momentu napaści federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Biuro prawne zaopiniowało 

dokonanie zmiany umowy, jako możliwe, inspektor nadzoru również potwierdził fakty 

poruszane przez Wykonawcę w piśmie. Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie terminu 

zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 

 

9. Zawiadomienia (61) o wszczęciu postepowań administracyjnych w przedmiocie ustalenia 

odszkodowań należnych do wypłacenia przez zarząd Powiatu Kępińskiego za nabycie 

nieruchomości, które stały się własnością Powiatu Kępińskiego na podstawie decyzji 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5681P na 

odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 39 Grębanin-Kolonia II do granicy z gminą Bralin. 

Zarząd przyjął informację do wiadomości.  

 

10. Decyzja ustalająca odszkodowanie dla mieszkańca gminy Bralin w związku z decyzją 

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5682P oraz 

nr 5681P relacji Bralin- Mnichowice- Nosale”. Zarząd przyjął informację do wiadomości. 

11. Zarząd dokonał analizy realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2022 i zgodnie z 

art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz.1082) i 

skierował informację do Przewodniczącego Rady Powiatu Kępińskiego celem przedstawienia 

na najbliższej sesji.  

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 
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1. Uchwała Nr 368.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 października 2022 r. 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 Nr 369.VI.2022 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 7 października 2022 r. w 

sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu przy wynajmie pomieszczeń w budynkach 

stanowiących własność Powiatu Kępińskiego pozostających w trwałym zarządzie Zespołu 

Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie ul. Sienkiewicza 25, Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie ul.  Przemysłowa 10c, Liceum Ogólnokształcącego Nr I 

im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie ul. Dąbrowskiego 3, Zespołu Szkół Specjalnych w 

Słupi pod Kępnem ul. Katowicka 8, 

 

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: Magdalena Osada 


