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PROTOKÓŁ Nr 96.VI.2020 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU KĘPIŃSKIEGO, 

które odbyło się w dniu 30 GRUDNIA 2020 roku o godz. 8:30 

w Starostwie Powiatowym w Kępnie 

 

w posiedzeniu udział wzięli: 

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

2. Alicja Śniegocka – Członek Zarządu- zdalnie 

3. Renata Ciemny - Członek Zarządu-zdalnie 

4. Krystyna Możdżanowska – Członek Zarządu - zdalnie  

5. Marek Potarzycki – Członek Zarządu- zdalnie  

oraz  

1. Magdalena Osada – Sekretarz Powiatu - osobiście 

2. Marcin Trojak – Skarbnik Powiatu- osobiście 

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 

 

IV.  W punkcie czwartym starosta przedstawił i omówił: 

 

1. Decyzje Starosty Kępińskiego ustalające odszkodowanie dla właścicieli nieruchomości 

położonych w miejscowości Osiny oraz zawiadomienia o przedłużeniu terminu załatwienia 

sprawy, o zakończeniu postępowania, wszczęciu postępowania otrzymane do wiadomości 

zarządu. Sprawy dotyczą zezwoleń na realizację inwestycji drogowej polegającej na „ 

Rozbudowie drogi powiatowej nr 5600P na odcinku Kępno- Osiny”. Zarząd zapoznał się z 

dokumentami i przyjął informację do wiadomości. 

 

2. Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie z informacją dotyczącą 

funkcjonowania POiK w formie powierzenia prowadzenia ośrodka organizacji pozarządowej, 

realizacji zadania przez organizację, kontroli wykonania zadania itp. PCPR informuje, że 
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POIK prowadzony był przez organizacje pozarządowe w formie wsparcia w latach 2012 – 

2018, środki przeznaczone na prowadzenie ośrodka to kwota w wysokości ok. 60 000,00zł. 

W związku z brakiem ofert w latach 2019 i 2020 oraz oferty na rok 2021 zadania z zakresu 

interwencji kryzysowej prowadzone były przez PCPR. W piśmie dyrektor przedstawia 

informacje dotyczące funkcjonowania kilku ośrodków w sąsiednich powiatach, gdzie w 

większości odbywa się to w ramach struktur jednostek PCPR. Stąd zasadnym jest 

prowadzenie interwencji kryzysowej na terenie powiatu w sposób, w jaki to miało miejsce w 

ciągu ostatnich dwóch lat.  Zarząd przyjął informację do wiadomości. W nowym roku 

budżetowym zarząd wróci do dyskusji na temat funkcjonowania ośrodka i wysokości 

środków przeznaczonych na jego funkcjonowanie.  

 

3. Pismo firmy P.H.U LARIX - wykonawcy zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy ul. 

Dworcowej w Kępnie z prośbą o przedłużenie terminu wykonania ETAPU II robót tj. odcinka 

od drogi krajowej nr 11 do dworca kolejowego. Wykonawca wnioskuje o zmianę terminu 

realizacji etapu II z powodu licznych kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej oraz 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających właściwe prowadzenie robót. Termin 

końcowy realizacji umowy pozostaje bez zmian. Wykonawca wnosi również o wyrażenie 

zgody na ułożenie warstw ścieralnych masy bitumicznej jezdni oraz ciągu pieszo-

rowerowego w okresie wiosennym 2021. Z uwagi na wstrzymanie robót na odcinku od DK 11 

do ul. Bocznej spowodowane prawdopodobnym skażeniem gruntu nie ma możliwości 

wykonania w/w odcinka w terminie. Zarząd po zapoznaniu się ze stanowiskiem Naczelnika 

Wydziału AiB oraz inspektora nadzoru zaopiniował prośbę pozytywnie- wydłużenie terminu 

zgodnie z wnioskiem Wykonawcy oraz wyrażenie zgody na ułożenie warstwy ścieralnej do 

końca kwietnia 2021.  

 

4. Pismo Sołtysa, Rady Sołeckiej i mieszkańców miejscowości Świba z prośbą o ponowne 

rozpatrzenie prośby o nową nawierzchnię bitumiczną drogi przebiegającej przez 

miejscowość. Mieszkańcy wnoszą o remont z powodu zniszczeń spowodowanych objazdem 

do miejscowości Grabów oraz dużą ilością samochodów ciężarowych dojeżdżających do 

budowy MOP w Kierznie. Zarząd przekazał sprawę do Powiatowego Zarządu Dróg celem 

przeprowadzenia badania ilości pojazdów ciężarowych i natężenia ruchu związanego z 

objazdem do miejscowości Grabów oraz budową MOP Kierzno i dokonaniem oceny stanu 

nawierzchni jezdni. Dyrektor PZD poinformuje wnioskodawców o wynikach badań.  

 

5. Pismo Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Olszowa z prośbą o przekazanie na 

rzecz sztabu fantów i gadżetów, które zostaną przeznaczone na licytację lub loterię fantową 

podczas finału WOŚP w dniu 31 stycznia 2021r. Zarząd zaopiniował prośbę pozytywnie. 

Szczegóły przekazania gadżetów wnioskodawca ustali z wydziałem merytorycznym.  

 

 

V. Na posiedzeniu podjęto: 

 Na posiedzeniu nie podjęto uchwał 

VI. Wnioski i wolne głosy 

 

 Nie wniesiono wniosków i wolnych głosów. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Kępińskiego: 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu – Robert Kieruzal  /-/ 

2. Członek Zarządu Powiatu – Alicja Śniegocka   /-/ 

3. Członek Zarządu Powiatu – Renata Ciemny    /-/ 



Strona 3 z 3 

4. Członek Zarządu Powiatu – Krystyna Możdżanowska  /-/ 

5. Członek Zarządu Powiatu – Marek Potarzycki    /-/ 

Protokołowała: M. Osada 


