INFORMACJE Z PRAC BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
W OKRESIE OD DNIA 29 KWIETNIA 2020 ROKU DO 24 MAJA 2020 ROKU
1. OŚWIATA I KULTURA

1. 1. Spotkanie w sprawie arkuszy organizacyjnych na rok 2020/2021
W dniu 7 maja odbyło się spotkanie Wydziału Oświaty i Kultury z Burmistrzem Miasta i
Gminy Kępno P. Psikusem i II Zastępcą Burmistrza K. Godkiem. Podczas spotkania
przeanalizowano projekty arkuszy organizacyjnych wszystkich placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Kępno na rok szkolny 2020/2021. W końcowej części spotkania
łączono się także z dyrektorami szkół i przedszkoli poprzez aplikację MS Teams, w celu
wymiany uwag dotyczących arkusza.
1. 2. Spotkanie z dyrektorami w sprawie udostępnienia miejsc w przedszkolach i
żłobkach
W dniu 13 maja 2020 r. odbyło się poprzez platformę MS Teams spotkanie organu
prowadzącego z dyrektorami placówek wychowania przedszkolnego. W naradzie, prócz
pracowników WOiK uczestniczył także Burmistrz Miasta i Gminy P. Psikus.
Tematem wiodącym spotkania było udostępnienie miejsc dla przedszkolaków i dzieci
żłobkowych w placówkach Gminy Kępno. Szkoły podstawowe, w których działają oddziały
przedszkolne omówiły, frekwencję i bieżące problemy związane z trwającym udostępnieniem
miejsc. Przedszkola i żłobki omówiły stan przygotowań do otwarcia w kolejnym tygodniu.
1. 3. Opiniowanie arkuszy organizacyjnych przez Kuratorium Oświaty
W dniu 20 maja 2020 r. wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu
Małgorzata Wanzek przekazała opinie dotyczące projektów arkuszy organizacyjnych szkół i
przedszkoli na rok szkolny 2020/2021. Wszystkie arkusze uzyskały pozytywną opinię organu
nadzoru pedagogicznego.
W tym roku analiza i opiniowanie arkuszy odbywało inaczej niż w latach poprzednich.
Kuratorium zbierało materiały do analizy drogą mailową. Tą drogą także przekazywało uwagi
do zweryfikowania i korekty. Organ prowadzący składał wnioski o opinię poprzez platformę
internetową, przygotowaną specjalnie do tego celu przez Kuratorium. Również finalne
dokumenty opinii zostały przekazane przez wizytatora poprzez skrzynkę mailową.
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1. 4. Spotkanie z dyrektorami w sprawie udostępnienia miejsc dla uczniów klas I-III
W dniu 21 maja 2020 r. odbyło się poprzez platformę MS Teams spotkanie organu
prowadzącego z dyrektorami szkół podstawowych. W naradzie, prócz pracowników WOiK
uczestniczył także Burmistrz Miasta i Gminy P. Psikus.
Tematem wiodącym spotkania było wprowadzenie zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I-III
w szkołach podstawowych od 25 maja br., prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz
konsultacji dla uczniów klas VIII. Dyrektorzy omówili stan przygotowań oraz ilości dzieci,
które mogą pojawić się w kolejnym tygodniu w szkołach oraz konieczność wsparcia w
zakresie dowozu uczniów na zajęcia i dostarczenia środków ochronnych.
1.5. Dotacja podręcznikowa
Gmina Kępno złożyła (pierwszy w tym roku) wniosek na kwotę 241.520.83 zł do Wojewody
Wielkopolskiego o dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
lub materiały ćwiczeniowe w 2020 r.
1.6. Wsparcie w przeciwdziałaniu COVID-19
Gmina Kępno otrzymała od Wojewody Wielkopolskiego 3 transporty (łącznie 980 l.) płynów
dezynfekcyjnych oraz 95 przyłbic przeznaczonych na potrzeby uruchamiania żłobków,
przedszkoli i szkół podstawowych z klasami 1-3.
2. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

2.1. Program rewitalizacji
W dniu 30 kwietnia 2020 r. złożony został do Urzędu Marszałkowskiego formularz efektów
monitorowania programów rewitalizacji.
2.2. Rozliczenie projektu pt. „Rozszerzenie działalności Przedszkola Samorządowego nr
4 w Kępnie”.
W dniu 19 maja 2020 r. zatwierdzone zostało końcowe rozliczenie projektu, tym samym
rozliczona została dotacja unijna z WRPO 2014+ w kwocie 469 693,54 zł, stanowiąca 85%
kosztów całkowitych projektu.
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2.3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W II. poł. maja 2020 r. rozpoczęto podpisywanie umów o wsparcie realizacji zadań
publicznych wybranych do realizacji w otwartym konkursie ofert na wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 r.
2.4. Realizacja projektu pt. „Razem z Szansą” – wzrost dostępności usług opiekuńczych
i wsparcie opiekunów faktycznych w Gminie Kępno”
Na bieżąco realizowany jest i rozliczany z Urzędem Marszałkowskim 3-letni projekt WRPO
2014+, w ramach którego nieprzerwanie realizowane są usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania dla osób starszych i usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, a także udzielane
jest wsparcie zdalne uczestnikom kępińskiego Klubu Seniora.
3. GOSPODARKA KOMUNALNA, NIERUCHOMOŚCI, OCHRONY
ŚRODOWISKA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
3.1. W dniu 29 kwietnia 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podpisał zarządzenie
nr 60/2020 w sprawie: oddania w najem, na okres do trzech miesięcy, w trybie
bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Rynek w Kępnie. Najem w
drodze bezprzetargowej, na okres do trzech miesięcy, tj. w okresie od 01.05.2020 roku do
31.07.2020 roku dotyczy w szczególności gruntu o powierzchni 6 m2 położonego przy ul.
Rynek w Kępnie, stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji
gruntów, jednostce ewidencyjnej Kępno, w obrębie: Miasto Kępno, jako działka nr 1386/4 o
powierzchni 0,1892 ha, klasoużytek: dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu
Rejonowego w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00047770/1. Najem nastąpił na
rzecz przedsiębiorcy: DELEKTOMATY S.C. Roman Popiel, Adam Jen, z siedzibą przy ul.
3 Maja 12/11 56-400 Oleśnica, NIP: 9111992044, REGON: 021448030, z przeznaczeniem
na lokalizację 1 szt. ogólnodostępnego automatu samosprzedającego do sprzedaży
wyłącznie następujących środków ochrony osobistej: maseczek, rękawiczek, żeli
dezynfekujących oraz produktów spożywczych spełniających normy rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych
przeznaczonych do sprzedaży dla dzieci i młodzieży w jednostkach sytemu oświaty oraz
wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
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zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Jednostkową stawkę czynszu za najem
jednego metra kwadratowego gruntu, ustalono w wysokości 40,00 zł netto miesięcznie, co
stanowi łącznie czynsz najmu w wysokości 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści i
00/100 złotych) miesięcznie netto, plus należny podatek VAT, co daje kwotę 295,20 zł
miesięcznie brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć i 20/100 złotych). W dniu
30.04.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podpisał z wyżej wymienionym
przedsiębiorcą przedmiotową umowę najmu.
3.2. W dniu 14 maja 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podpisał zarządzenie nr
61/2020 w sprawie: najmu na okres 5 lat z zasobów mienia komunalnego Gminy
Kępno, w trybie II przetargu pisemnego nieograniczonego lokalu użytkowego w
budynku ratusza wraz z terenem pod ogródek gastronomiczny. Przedmiotem przetargu
ustnego nieograniczonego na okres 5 lat, tj. w terminie od 01.07.2020 roku do 30.06.2025
roku jest w szczególności lokal użytkowy o powierzchni 134,10 m², znajdujący się w
budynku ratusza, na nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Ratuszowej nr 1 w
Kępnie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej: Kępno,
obrębie: Miasto Kępno jako działka nr 1385 o powierzchni 0,0627 ha, dla której Sąd
Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00047448/5 oraz grunt utwardzony
kostką granitową o powierzchni 30 m² przeznaczony pod lokalizację ogródka
gastronomicznego położony na części nieruchomości przy ul. Rynek w Kępnie, oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej: Kępno, obrębie: Miasto Kępno
jako działka nr 1386/1 o powierzchni 0,0081 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie
prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00048683/1. Najem nastąpi z przeznaczeniem na
działalność gastronomiczną. Cenę wywoławczą czynszu najmu lokalu i gruntu, do przetargu
ustalono na kwotę 3.322,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dwadzieścia dwa i 00/100
złotych) miesięcznie netto, plus należny podatek VAT. Czynsz najmu będzie dodatkowo
waloryzowany, o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla poprzedniego roku
kalendarzowego obowiązywania umowy.
3.3.W dniu 30 kwietnia 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podpisał umowę
dzierżawy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących zasób
mienia komunalnego Gminy Kępno. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość położona w
miejscowości Kępno, obręb Miasto Kępno, oznaczona numerem geodezyjnym jako działka
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ewidencyjna 88/15 o powierzchni 10,4547 ha. Dzierżawca wykorzysta przedmiot
dzierżawy, w celu użytkowania łąki trwałej. Miesięczny czynsz dzierżawy gruntu rolnego,
ustalono wysokości 800,00 zł (słownie: osiemset i 00/100 złotych) netto, plus należy
podatek VAT.
3.4. W dniu 14 maja 2020 r. Burmistrza Miasta i Gminy Kępno podpisał Zarządzenie nr
62/2020
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzania okresowych
kontroli placów zabaw stanowiących mienie komunalne Gminy Kępno.
3.5. W dniu 6 maja 2020 roku, Burmistrz Miasta i Gminy w Kępnie podpisał umowę na
wykonanie 21 operatów szacunkowych, dotyczących ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z
tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku dokonanego podziału
nieruchomości, z rzeczoznawcą majątkowym Małgorzatą Meissner.
4. ROZWÓJ

4.1. Inwestycje drogowe w trakcie realizacji:
Przebudowa ul. Wojska Polskiego i przyległych.
Zadanie obejmuje wykonanie chodników i zjazdów do posesji na ul. Wojska Polskiego,
Lipcowej, Zielonej i 21 stycznia w Kępnie o nawierzchni z kostki betonowej oraz wykonanie
oznakowania pionowego i poziomego.
Generalnym wykonawcą robót jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A.
z Kępna. Oferta wynosi 828 394,81 zł. Termin realizacji: 10 czerwca 2020 r.
Budowa zachodniego obejścia miasta Kępna – etap II budowa ul. Bohaterów Września
Budowa ul. Bohaterów Września jest kontynuacją budowy zachodniego obejścia miasta
Kępna. Etap I – ul. Ruchu Oporu została wybudowana w 2018 roku.
Zadanie obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej na ul. Bohaterów Września
w Kępnie o długości 973 m szerokości 6 m wraz z chodnikami i ścieżką rowerową
o nawierzchni asfaltowej, oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową, kanalizacją
sanitarną, siecią wodociągową oraz przebudową przejazdu kolejowego.
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Generalnym

wykonawcą

robót

jest

spółka

REMOST

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością Spółka komandytowa z Olesna. Umowa została podpisana 10 grudnia
2019 r. na kwotę 5 191 695,27 zł. Termin realizacji: 31 sierpnia 2020 r.
50% kosztów kwalifikowalnych zostanie sfinansowane z państwowego funduszu celowego
pod nazwą „Fundusz Dróg Samorządowych”, z którego Gmina Kępno uzyskała
dofinansowanie na to zadanie w kwocie 1 709 201,00 zł.
Przebudowa ul. Nowowiejskiego – etap II
17 kwietnia 2020 r. Burmistrz Piotr Psikus podpisał umowę na budowę dwóch
odcinków ulicy Nowowiejskiego z K. Megą, Prezesem Zarządu Spółki Kępińskie
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe.
Do 10 czerwca powstanie niespełna 300 metrowy odcinek jezdni od ulicy
Paderewskiego do Potworowskiego oraz 80-metrowy od ulicy Potworowskiego do Jesiennej.
W ramach zadania powstanie jezdnia o nawierzchni asfaltowej. Wartość inwestycji to
448 914,44 zł.
4.2. Przetargi ogłoszone:
1. Budowa bieżni prostej i skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej w Myjomicach.
Ogłoszony: 11 maja 2020 rok, planowany termin składania ofert: 26 maja 2020 rok.

4.3. Przetargi w trakcie oceny ofert:
1. Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie.
Ogłoszony: 16 kwietnia 2020 roku, termin otwarcia ofert: 12 maja 2020 roku
Wpłynęło 12 ofert:

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (BRUTTO)

F.H.U. Elżbieta Perz
1

ul. Odolanowska 105

1.590.009,57 zł

63-400 Ostrów
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Skladokien.pl Sp. z o.o.
2

1.371.850,00 zł

ul. Kwiatowa 9
56-400 Bystre
Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum:
Bracia

Mamczak

spółka

cywilna

E.W.W. Mamczak
3

ul. Ruchu Oporu 2
63-600 Kepno

1.984.230,19 zł

Partner konsorcjum:
ITEO Technology Sp. z o.o.
ul. Rynek 5
43-200 Pszczyna
Korporacja „Budonis” Sp. z o.o.
4

Spółka jawna
ul. Towarowa 9

1.510.000,00 zł

63-600 Kępno
Hurtownia Materiałów Budowlanych
DON-BUD BIS
5

Piotr Marciniak

1.864.105,06 zł

ul. Helleny 20
62-860 Opatówek
P.H.U. – E.Kycia
6

ul. Wspólna10A

1.760.000,00 zł

63-400 Ostów Wielkopolski
„BUDOMAX”
7

Mirosława Zwierz
ul. Czerwonych Kosynierów 14

1.550.000,00 zł

63-400 Ostrów Wielkopolski
TERMO-KLIMA MK
8

Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Tartaczna 12

2.197.216,23 zł

40-749 Katowice
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Przedsiębiorstwo
9

Handlowo

–

Usługowe K-C Kinga Czysta
Topola – Osiedle, ul. Krańcowa 11

1.641.816,94 zł

63-421 Przygodzice
PABLO Paweł Jarczak
10

ul. Kościuszki 44

1.653.120,00 zł

63-500 Ostrzeszów
Zakład Usługowo – Budowlany
11

Alina Malik

1.632.241,81 zł

Pieczyska 84
98-400 Wieruszów
Przedsiębiorstwo

Ogólnobudowlane

„EXDACH”
12

Małgorzata Kmieć

1.658.136,16 zł

ul. Powstańców Wielkopolskich 36
63-400 Ostrów Wielkopolski
W dniu 19 maja Zamawiający skierował do Wykonawcy: Skladokien.pl Sp. z o.o. wezwanie
do złożenia wyjaśnień.
4.4. Przetargi rozstrzygnięte:
1. Dostawa i dzierżawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępno.
Ogłoszony: 10 lutego 2020 roku, termin otwarcia ofert: 20 marca 2020 roku.
Wpłynęła jedna oferta: PHU IMPEX Piotr Bęćkowski, ul. Zielonogórska 36, 71-084 Szczecin
– cena oferty - 5.665.626,00 zł.
Zamawiający w dniu 6 maja postanowił powierzyć wykonanie zadania w/w Wykonawcy.
2. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad realizacją zadania pn.: Rewitalizacja
zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru Rynku i okolic w Kępnie
poprzez rewitalizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie
Rewitalizacji.
Ogłoszony: 21 lutego 2020 roku, termin otwarcia ofert: 5 marca 2020 roku.
Wpłynęły 4 oferty:
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Nume
r

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

oferty

Cena (BRUTTO)

Komplet Inwest Sp. zo.o. Sp. k
1

ul. Małorolnych 24

490.401,00 zł

66-400 Gorzów
Wielobranżowe

Przedsiębiorstwo

Inwestycyjne
2

WUDIMEX Sp. z o.o.

1.099.005,00 zł

ul. Armii Krajowej 60/62
42-200 Częstochowa
„InvestTeam” s.c
3

Aleja Jana Matejki 2 lok.25

398.520,00 zł

50-333 Wrocław
DC CENTRUM Sp. z o.o.
4

453.870,00 zł

ul. Reglowa 3
60-113 Poznań

Zamawiający w dniu 20 maja 2020 r. postanowił powierzyć wykonanie zadania Wykonawcy
„InvestTeam” s.c, Aleja Jana Matejki 2 lok.25, 50-333 – cena oferty – 398.520,00 zł
4.5. Przetargi unieważnione: brak

5. FINANSE I BUDŻET GMINY
W okresie sprawozdawczym Burmistrz podpisał zarządzenie Nr 63/2020 z dnia 15 maja 2020
roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na 2020 rok. W/w zarządzenie stanowi
załącznik do informacji.
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6. SPOTKANIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO

6.1. W dniu 29 kwietnia podpisałem akt notarialny na sprzedaż nieruchomości położonej
przy ul. Potworowskiego w Kępnie.
Tego dnia A. Kosakiewicz, I Zastępca Burmistrza, wraz z K. Godkiem, II Zastępcą
Burmistrza, uczestniczyli w trybie zdalnym w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki „Projekt
Kępno” Sp. z o.o. Tematem spotkania była trudna sytuacja finansowa spółki związana z jej
zamkniętymi obiektami oraz potrzeba wdrożenia programu oszczędnościowego.
W tym samym czasie uczestniczyłem w trybie zdalnym w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki ZZO Olszowa. Tematem spotkania była aktualna sytuacja oraz bieżące
zadania realizowane przez spółkę.
6.2. W dniu 30 kwietnia wraz z A. Kosakiewiczem, I Zastępcą Burmistrza oraz z K.
Godkiem, II Zastępcą Burmistrza, uczestniczyłem w trybie zdalnym w obradach XX Sesji
Rady Miejskiej.
6.3. W dniu 3 maja wraz z A. Kosakiewiczem, I Zastępca Burmistrza oraz A. Stachowiakiem,
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kępnie złożyłem wiązankę pod pomnikiem oddając hołd
bohaterom tamtych czasów w związku ze Świętem Konstytucji uchwalonej w 1791 roku.
6.4. W dniu 4 maja wraz z K. Godkiem, II Zastępcą Burmistrza, spotkałem się z K. KołcioKraus, Sekretarzem Miasta i Gminy, A. Szydlik, Zastępcą Naczelnika WA oraz R. Mróz,
Komendantem

Straży

Miejskiej,

aby

omówić

aktualną

sytuację

związaną

z

rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Tego dnia spotkałem się z M. Misałą, Prezesem Zarządu Spółki „Wodociągi Kępińskie” Sp. z
o.o. w sprawie bieżącego funkcjonowania spółki oraz materiałów na najbliższą radę
nadzorczą spółki. Spotkanie dotyczyło również inwestycji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w
miejscowości Borek Mielęcki.
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Następnie

spotkałem

się

z

M.

Wierzbickim,

architektem

w

sprawie

projektu

zagospodarowania terenu przy ul. Nowowiejskiego.
6.5. W dniu 5 maja prowadziłem naradę kierownictwa Urzędu.
Następnie spotkałem się z W. Rozdolskim - Prezesem Zarządu Stowarzyszenia PKPS
„Siatkarz"

Oleśnica.

Spotkanie

dotyczyło

organizacji

wydarzeń

sportowych,

w

szczególności imprezy pn. „Giganci siatkówki”.
6.6. W dniu 6 maja wraz z K. Godkiem, II Zastępcą Burmistrza, spotkałem się z K. KołcioKraus, Sekretarzem Miasta i Gminy, A. Szydlik, Zastępcą Naczelnika WA, R. Mróz,
Komendantem Straży Miejskiej oraz R. Kaczorem, kierownikiem referatu Rady Miejskiej,
aby omówić aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
6.7. W dniu 8 maja wraz z K. Godkiem, II Zastępcą Burmistrza, spotkałem się z K. KołcioKraus, Sekretarzem Miasta i Gminy, i A. Szydlik, Zastępcą Naczelnika WA, aby omówić
aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Tego dnia wraz z A. Kosakiewiczem, I Zastępcą Burmistrza, oraz K. Godkiem, II Zastępcą
Burmistrza, złożyłem wiązankę pod Pomnikiem Bohaterów Walk o Wolność i Demokrację
oraz pod Pomnikiem na Rondzie Kombatantów w związku z Dniem Zwycięstwa – 75.
rocznicą zakończenia II wojny światowej.
W tym dniu wraz z A. Kosakiewiczem, I Zastępcą Burmistrza wziąłem udział w spotkaniu z
przedsiębiorcami, którzy nabyli grunty na Mianowicach pomiędzy ul. Przemysłową a
budowaną obwodnicą Kępna w ciągu drogi krajowej nr 11. Grunty te są w Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone pod: „Tereny zabudowy usługowej i
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów”. W spotkaniu wzięli udział również: M.
Misała, Prezes Zarządu Spółki „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o. o. i B. Bieniak, Prezes
Zarządu Spółki Energetyka Cieplna-Kępno Spółka z o.o. Tematem spotkania było omówienie
oczekiwań przedsiębiorców związanych z uzbrojeniem terenu w media: woda, kanalizacja,
gaz, sieć cieplna oraz potrzeb związanych z budową i przebudową dróg dojazdowych do tych
gruntów. Omówiono wstępnie harmonogram planowanych inwestycji oraz terminy, w których
teren powinien zostać uzbrojony i skomunikowany tak, by można tam było rozpocząć
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prowadzenie działalności gospodarczej. W terminie dwóch tygodni do Urzędu Gminy mają
spłynąć szczegółowe informacje na temat zapotrzebowania na wodę oraz ilości energii, jaką
trzeba będzie dostarczyć z miejskiej sieci ciepłowniczej.
6.8. W dniu 11 maja wraz z K. Godkiem, II Zastępcą Burmistrza, spotkałem się z K. KołcioKraus, Sekretarzem Miasta i Gminy, A. Szydlik, Zastępcą Naczelnika WA, oraz R. Mróz,
Komendantem

Straży

Miejskiej,

aby

omówić

aktualną

sytuację

związaną

z

rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
6.9. W dniu 12 maja wraz z K. Godkiem, II Zastępcą Burmistrza spotkałem się z prezesami
zarządów spółek komunalnych. Tematem spotkania były bieżące sprawy i działania
podejmowane przez spółki.
Następnie spotkałem się z M. Wieczorek, dyrektor Samorządowej Biblioteki Publicznej i K.
Podymą, główną księgową, w sprawie bieżącego funkcjonowania jednostki w okresie
panującej epidemii koronawirusa. W spotkaniu udział wzięli: K. Kołcio-Kraus, Sekretarz
Miasta i Gminy Kępno, M. Frala-Kędzior, naczelnik WOiK oraz J. Ciesielski, Skarbnik
Miasta i Gminy Kępno.
Tego dnia spotkałem się również z I. Sufletą, dyrektorem Kępińskiego Ośrodka Kultury i K.
Podymą, główną księgową, w sprawie bieżącego funkcjonowania jednostki w okresie
panującej epidemii koronawirusa. W spotkaniu udział wzięli: K. Kołcio-Kraus, Sekretarz
Miasta i Gminy Kępno, M. Frala-Kędzior, naczelnik WOiK oraz J. Ciesielski, Skarbnik
Miasta i Gminy Kępno.
Następnie prowadziłem naradę kierownictwa Urzędu.
6.10. W dniu 13 maja wraz z K. Godkiem, II Zastępcą Burmistrza spotkałem się w trybie
zdalnym z przedstawicielami Kancelarii Leśny i Wspólnicy. Tematem spotkania było
przedstawienie opracowanego audytu rekompensaty spółki Projekt Kępno Sp. z o.o. za 2019
rok. W spotkaniu udział wzięli: K. Pilarczyk-Dworaczyńska, Prezes Zarządu Spółki „Projekt
Kępno" Sp. z o. o., K. Kołcio-Kraus, Sekretarz Miasta i Gminy Kępno oraz J. Ciesielski,
Skarbnik Miasta i Gminy Kępno.
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Następnie wraz z K. Godkiem, II Zastępcą Burmistrza, spotkałem się z K. Kołcio-Kraus,
Sekretarzem Miasta i Gminy, A. Szydlik, Zastępcą Naczelnika WA, R. Mróz, Komendantem
Straży Miejskiej oraz R. Kaczorem, kierownikiem referatu Rady Miejskiej, aby omówić
aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Tego dnia A. Kosakiewicz, I Zastępca Burmistrza, wraz z K. Godekiem, II Zastępcą
Burmistrza, wzięli udział w spotkaniu w trybie zdalnym z S. Kawczyńskim, przedstawicielem
firmy „Blueshift”. Spotkanie dotyczyło programu dofinansowań konkursu „Infrastruktura dla
kapitału ludzkiego”. Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i
szkoleniowej. W spotkaniu udział wzięła M. Frala-Kędzior, naczelnik WOiK.
6.11. W dniu 14 maja spotkałem się z W. Rozdolskim - Prezesem Zarządu Stowarzyszenia
PKPS „Siatkarz" Oleśnica. Spotkanie dotyczyło organizacji wydarzeń sportowych, w
szczególności imprezy pn. „Giganci siatkówki”.
Następnie wziąłem udział w trybie zdalnym w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej, Polityki
Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Rady Miejskiej w Kępnie.
Tego dnia wraz z K. Godkiem, II Zastępcą Burmistrza, wziąłem udział w trybie zdalnym
w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich. Tematem posiedzenia był projekt ustawy
dotyczący Tarczy Antykryzysowej dla samorządów oraz poprawki zaproponowane przez
Zarząd ZMP do innych projektów ustaw.
W tym dniu spotkałem się z K. Różewską, dyrektorem Muzeum Ziemi Kępińskiej i K.
Podymą, główną księgową, w sprawie bieżącego funkcjonowania jednostki w okresie
panującej epidemii koronawirusa. W spotkaniu udział wzięli: K. Kołcio-Kraus, Sekretarz
Miasta i Gminy Kępno, M. Frala-Kędzior, naczelnik WOiK, oraz J. Ciesielski, Skarbnik
Miasta i Gminy Kępno.
Następnie spotkałem się z M. Żurecką, kierownikiem MGOPS i Z. Balcerzak, główną
księgową w sprawie bieżącego funkcjonowania jednostki w okresie panującej epidemii
koronawirusa. W spotkaniu udział wzięli: K. Kołcio-Kraus, Sekretarz Miasta i Gminy Kępno,
J. Ciesielski, Skarbnik Miasta i Gminy Kępno oraz R. Kaczor, kierownik referatu Rady
Miejskiej w Kępnie.
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Tego dnia spotkałem się w trybie zdalnym z dyrektorami Przedszkoli Samorządowych z
Gminy Kępno w sprawie funkcjonowania przedszkoli w okresie panującej epidemii
koronawirusa.
Na koniec dnia wraz z A. Kosakiewiczem, I Zastępcą Burmistrza, oraz z K. Godkiem, II
Zastępcą Burmistrza, uczestniczyłem w trybie zdalnym w spotkaniu z radnymi Rady
Miejskiej w Kępnie.
6.12. W dniu 15 maja spotkałem się z A. Woźniakiem, przewodniczącym Rady Nadzorczej
Spółki Projekt Kępno Sp. z o. o. Spotkanie dotyczyło omówienia aktualnej sytuacji w spółce
w związku z pandemią i działaniami, jakie są możliwe do podjęcia w związku z częściowym
zaprzestaniem prowadzenia działalności Spółki.
6.13. W dniu 18 maja prowadziłem naradę kierownictwa Urzędu.
Następnie wraz z K. Godkiem, II Zastępcą Burmistrza, spotkałem się z K. Kołcio-Kraus,
Sekretarzem Miasta i Gminy, A. Szydlik, Zastępcą Naczelnika WA, R. Mróz, Komendantem
Straży Miejskiej, aby omówić aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa.
Tego dnia wraz z A. Kosakiewiczem, I Zastępcą Burmistrza oraz J. Ciesielskim, Skarbnikiem
Miasta i Gminy Kępno spotkałem się z K. Pilarczyk-Dworaczyńską, Prezesem Zarządu
Spółki „Projekt Kępno" Sp. z o. o. i J. Tomaszkiem, doradcą finansowym spółki w sprawie
audytu rekompensaty dla Spółki „Projekt Kępno” Sp. z o. o. za 2019 rok.
6.14. W dniu 19 maja w Warszawie spotkałem się z P. Kolczyńskim, wiceprezesem Zarządu
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w sprawie możliwości organizacji w Kępnie spotkania z
przedsiębiorcami, aby bezpośrednio przedstawiciele agencji mogli zaprezentować oferty.
Następnie spotkałem się z R. Trzaskowskim, dyrektorem Biura Rynków Małej Mocy- Z-cą
Dyrektora Dep. Projektów, Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju w PGE
Energia Cieplna S.A. w sprawie realizacji w Kępnie inwestycji budowy elektrociepłowni na
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paliwo alternatywne. Ustaliliśmy, że 28 maja przedstawiciele PGE Energia Cieplna S.A.
przyjadą do Kępna, gdzie zaprezentują radnym Rady Miejskiej swoją propozycję współpracy.
Tego dnia A. Kosakiewicz, I Zastępca Burmistrza wraz K. Godkiem, II Zastępcą Burmistrza,
uczestniczyli w trybie zdalnym w kolejnym spotkaniu z S. Kawczyńskim przedstawicielem
firmy „Blueshift”. Spotkanie dotyczyło programu dofinansowań konkursu „Infrastruktura dla
kapitału ludzkiego”. Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i
szkoleniowej.
Następnie K. Godek, II Zastępca Burmistrza spotkał się z J. Leśniarkiem, prezesem KS
Hanulin oraz D. Nowakiem, wiceprezesem w sprawie podpisania umowy w związku z dotacją
na realizację zadania publicznego. W spotkaniu udział wzięła A. Dulian, inspektor Wydziału
KS
6.15. W dniu 20 maja wraz z A. Kosakiewiczem, I Zastępcą Burmistrza spotkałem się z
nabywcami „deweloperami” działek budowlanych przy ul. Piłsudskiego w Kępnie. Tematem
spotkania było uzbrojenie nieruchomości w podstawowe media (woda i kanalizacja)
oraz termin, koszty realizacji i możliwe sposoby finansowania tej inwestycji. Inwestorzy
wstępnie zadeklarowali chęć współpracy z Gminą Kępno oraz oświadczyli, że do podjęcia
ostatecznej decyzji muszą przeprowadzić własne analizy finansowe alternatywnych
rozwiązań. Kolejne spotkanie planowane jest w połowie czerwca 2020 roku.
Następnie spotkałem się z A. Kieruzalem, Starostą Kępińskim w sprawie rozprzestrzeniania
się COVID-19 na terenie powiatu kępińskiego. Tematem spotkania była aktualna sytuacja
oraz przyszłe perspektywy z nią związane.
Tego dnia udzieliłem wywiadu dla telewizji POLSAT oraz telewizji TVN 24 w sprawie
aktualnej sytuacji dotyczącej przedszkoli samorządowych na terenie Miasta i Gminy Kępno i
ogólnej sytuacji w Gminie w kontekście walki z epidemią koronawirusa.
Na koniec dnia wraz z A. Kosakiewiczem, I Zastępcą Burmistrza, i K. Godkiem, II Zastępcą
Burmistrza, spotkałem się z K. Kołcio-Kraus, Sekretarzem Miasta i Gminy, A. Szydlik,
Zastępcą Naczelnika WA oraz R. Mróz, Komendantem Straży Miejskiej, aby omówić
aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
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6.16. W dniu 21 maja w Starostwie Powiatowym podpisałem protokół uzgodnień w sprawie
darowizny Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kępno nieruchomości położonej w miejscowości
Świba.
Następnie spotkałem się w trybie zdalnym z dyrektorami szkół podstawowych z Gminy
Kępno.
Tematem wiodącym spotkania było wprowadzenie zajęć opiekuńczych dla uczniów klas I-III
w szkołach podstawowych od 25 maja br., prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz
konsultacji dla uczniów klas VIII. Dyrektorzy omówili stan przygotowań oraz ilości dzieci,
które mogą pojawić się w kolejnym tygodniu w szkołach oraz konieczność wsparcia w
zakresie dowozu uczniów na zajęcia i dostarczenia środków ochronnych.
Tego dnia wraz z K. Godkiem, II Zastępcą Burmistrza wziąłem udział w wideokonferencji
Wojewody Wielkopolskiego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 w
powiecie kępińskim.
6.17. W dniu 22 maja w Starostwie Powiatowym w Kępnie wziąłem udział w posiedzeniu
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniu została omówiona obecna
sytuacja dotycząca wzrostu liczby zachorowań na COVID-19 na terenie powiatu kępińskiego.
Następnie wraz z A. Kosakiewiczem, I Zastępcą Burmistrza oraz K. Godkiem, II Zastępcą
Burmistrza udałem się do budynku Samorządowej Biblioteki Publicznej, aby zapoznać się z
postępem prac remontowych.
Na koniec dnia odwiedziła mnie A. Możdżanowska, Poseł do Parlamentu Europejskiego,
aby porozmawiać o bieżącej sytuacji w powiecie kępińskim oraz o punkcie poboru
wymazów do testów na obecność COVID-19 w ten weekend.
6.18. W dniach 23-24 maja K. Godek, II Zastępca Burmistrza wziął udział w akcji
pobierania wymazów na obecność COVID-19. Testy przeprowadzone były bezpłatnie na
terenie parkingu przed krytą pływalnią.
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Opracowały: D. Gurdak, S. Humelt, M. Tracz

Strona 17 z 17

