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PROTOKÓŁ Nr 145.V.2018 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 27 sierpnia 2018 roku o godz. 13:00  

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Witold Jankowski – Starosta Kępiński – Przewodniczący Zarządu  

2. Grażyna Jany – Członek Zarządu -nieobecna 

3. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu  

4. Michał Błażejewski – Członek Zarządu 

5. Zenon Kasprzak – 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. 

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

 Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu. 

 

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

 Nie wniesiono uchwał pod obrady zarządu. 
 

Zarząd zaopiniował projekty uchwał pozytywnie. Zostaną one przekazane na ręce Przewodniczącego 

Rady Powiatu celem przedłożenia na najbliższej sesji. 

 

IV. W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

 Stanowisko firmy STRABAG przedstawione na naradzie budowy w dniu 24 sierpnia 2018r. w 

sprawie spornej kwestii dotyczącej frezowania i ilości masy bitumicznej przy przebudowie drogi 

Mikorzyn- Krążkowy. Wykonawca wstrzymał roboty i żąda wprowadzenia na kontrakt dodatkowych 

robót na kwotę ok. 250 000,00zł. Zarząd dyskutował o realizacji inwestycji przez firmę STRABAG 

problemach i dodatkowych kosztach, które są ponoszone z tytułu robót niedookreślonych w 

dokumentacji projektowej. Umowa jest ryczałtowa i budowa powinna być realizowana bez robót 

dodatkowych. Dopuszczalne są roboty zamienne. Z uwagi na to, iż inwestycja jest realizowana z 

udziałem dofinansowania zewnętrznego i Regionalny Program Operacyjny określa ostateczny termin 

rzeczowej realizacji zadania na 30 września 2018r. zarząd zdecydował o konieczności zwiększenia 

środków i wprowadzenia powyższych robót na kontrakt. Sprawa zostanie przedstawiona Komisji 

Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kępińskiego. Środki zostaną przesunięte kosztem zakupu koparki 

obrotowej do Powiatowego Zarządu dróg.  
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 Pismo firmy STRABAG w sprawie roszczenia za koszty dodatkowe i czas realizacji zadania. 

Pismo z klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa wpłynęło do tut. urzędu w dniu 1 sierpnia 2018r. i 

zostało zaadresowane bezpośrednio na naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa. Pismo 

zostało komisyjnie otwarte i niezwłocznie przekazane do Biura Prawnego. Pismo zawiera wyliczenie 

rzekomych kosztów dodatkowych przy realizacji inwestycji dotyczących personelu oraz kosztów 

dodatkowych usługodawców oraz koszty wzrostu cen materiałów. Kwota, której żąda Wykonawca za 

powyższe pozycje wskazane w piśmie wynosi 506 281,15 zł netto plus podatek VAT. Wykonawca 

żąda zapłaty do dnia 1 września 2018r. Po bezskutecznym upływie terminu Wykonawca będzie 

naliczał odsetki ustawowe liczone za opóźnienie jak w transakcjach handlowych i wystąpi na drogę 

sadową. Wykonawca w piśmie również żąda od Zamawiającego zmiany terminu realizacji zadania na 

30 listopada 2018r. Wykonawca zastrzega, iż w przypadku poniesienia kolejnych dodatkowych 

kosztów związanych m.in. ze wzrostem cen materiałów, robocizny, ewentualnymi roszczeniami 

podwykonawców, usługodawców i dostawców oraz koniecznością dłuższego finansowania inwestycji, 

inflacja itd. Będzie kierował do Zamawiającego dalsze roszczenia.  Na nardzie budowy w dniu 24 

sierpnia 2018r. Wykonawca przesunął termin udzielenie odpowiedzi na pismo o okres 2 tygodni z 

uwagi na urlop pracownika merytorycznego po stronie Zamawiającego. Zarząd oczekuje opinii Biura 

Prawnego w powyższej sprawie.  

 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 

 Na posiedzeniu nie podjęto uchwał  

 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 Na posiedzeniu nie wniesiono wniosków i wolnych głosów.  

 

Na tym posiedzenie zakończono 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – Witold Jankowski   /-/ 

 

2. Członek Zarządu Powiatu – Grażyna Jany      

 

3. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska   /-/ 

 

4. Członek Zarządu Powiatu – Michał Błażejewski    /-/ 

 

5. Członek Zarządu Powiatu – Zenon Kasprzak    /-/ 

Protokołowała: M. Osada 


