INFORMACJE Z PRAC BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
W OKRESIE OD DNIA 25 MAJA 2020 ROKU DO 23 CZERWCA 2020 ROKU
1. OŚWIATA I KULTURA
1.1. Projekt Zdalna szkoła+
Gmina Kępno pozyskała blisko 105 000 zł na zakup kolejnych laptopów dla szkół. Środki na
ten wydatek pochodzą z Programu „Zdalna szkoła+” ogłoszonego w ramach Działania 1.1
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach”, w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie prowadzi od 15 maja br. nabór w ramach
otwartego konkursu grantowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” zdalna Szkoła+ - w ramach
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Laptopy zostały zamówione i natychmiast przekazane szkołom Gminy Kępno, by mogli
z nich korzystać nauczyciele i uczniowie w okresie trwającej epidemii COVID-19.
Do wyżej wymienionego programu nie wymagany jest wkład własny.

1.2. Spotkanie w sprawie nauczycieli SP Kierzno
W dniach 28 i 29 maja odbyły się spotkania organu prowadzącego z dyrektorami SP Kierzno
i SP Mikorzyn w celu wypracowania najlepszego rozwiązania w zakresie dalszego
zatrudnienia pracowników SP Kierzno, którzy w związku z przekształceniem od 1 września
szkoły mogą stracić pracę lub mieć zmniejszony jej wymiar. W uzgodnieniach zdalnie
uczestniczyli także dyrektorzy innych szkół podstawowych.
1.3. Program „Posiłek w szkole i w domu”
Gmina Kępno pozyskała 80 000,00 zł w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w
domu – moduł 3”. W dniu 29 maja 2020 r. ukazała się lista szkół rekomendowanych do
objęcia wsparciem finansowych. Przy współudziale pozyskanych środków zostanie
rozbudowana stołówka szkolna w Mianowicach. Docelowym efektem rozbudowy będzie
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zwiększenie liczby wydawanych posiłków do tysiąca uczniów oraz objęcie dowozem
posiłków kolejnych szkół.
Gmina ma obowiązek partycypować w kosztach realizacji programu w minimum 20%.

1.4. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
W dniu 9 czerwca Kuratorium Oświaty w Poznaniu przekazało Gminie Kępno do podpisania
umowę o udzielenie dotacji na realizację programu wieloletniego „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa”. W ramach programu Gmina Kępo pozyskała 6 480,00 zł na zakup
nowości czytelniczych dla szkół podstawowych w Olszowie i Świbie. Program ma na celu
rozpropagowanie czytelnictwa wśród młodzieży, nie tylko poprzez zakup książek, ale także
poprzez przeprowadzenie w szkole wielu działań promujących czytanie.
Wkład własny gminy w programie nie może być mniejszy niż 20% całości zadania, a więc
wynosi 1 620,00 zł.
Jest to ostatni rok realizacji tego wieloletniego programu. W poprzednich latach skorzystały
z niego wszystkie pozostałe szkoły podstawowe z Gminy Kępno.
1.5. Obserwatorzy na egzaminach ósmoklasistów
9 przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, łącznie z Burmistrzem MiG oraz jego
zastępcami uczestniczyło w dniach 16-18 czerwca 2020 r. w charakterze obserwatorów
w egzaminach ósmoklasistów w szkołach prowadzonych przez Gminę Kępno.
1 kwietnia 2020 roku urząd, w odpowiedzi na zaproszenie Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w Poznaniu, zgłosił akces na obserwatora przebiegu egzaminu.
29 maja 2020 r. dotarły do urzędu upoważnienia dyrektora OKE w Poznaniu wyznaczające
poszczególnym zgłoszonym osobom dzień i szkołę do przeprowadzenia obserwacji.
1.6. Spotkanie z dyrektorami żłobków i przedszkoli
W dniu 10 czerwca br. w sali sesyjnej odbyło się spotkanie organu prowadzącego
z dyrektorami żłobków a następnie z dyrektorami przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Kępno. Podczas spotkań omawiano możliwości udostępnienia miejsc dla dzieci. Uzgodniono
m.in., że przedszkola samorządowe udostępnią ponownie miejsca od 8 czerwca 2020 r.
Natomiast od 15 czerwca do tego grona dołączą żłobki.
Na spotkaniach omówiono również zasady dyżurów wakacyjnych organizowanych
w żłobkach i przedszkolach.
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1.7. Narada z dyrektorami szkół podstawowych
W dniu 16 czerwca 2020 r. odbyło się poprzez platformę MS Teams spotkanie dyrektorów
szkół podstawowych z przedstawicielami WOiK.
W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel spółki Projekt Kępno. Omówiono z nim
sprawy organizacyjne związane z realizacją programu „Umiem pływać”.
1.8. Narada z dyrektorami szkół podstawowych
W dniu 29 czerwca 2020 r. odbyło się poprzez platformę MS Teams spotkanie dyrektorów
szkół podstawowych z Burmistrzem MiG Kępno oraz WOiK.
Podczas spotkania poruszono szereg kwestii. Rozmawiano między innymi na temat:
egzaminów ósmoklasistów, organizacji i nadzoru nauki zdalnej w szkołach, rozdania
świadectw uczniom, dowozu uczniów od 1 września 2020 r., sytuacji epidemicznej i imprez
kulturalnych.
2. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
2.1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Podpisane zostały umowy z klubami sportowymi, którym przyznana została na ten rok
dotacja na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania
kultury fizycznej. Ponadto z wieloma organizacjami zawarte zostały aneksy zmniejszające
zakres zadań w związku z pandemią Covid-19.

2.2. Realizacja programu rewitalizacji
12 czerwca złożone zostało sprawozdanie REW w portalu sprawozdawczym GUS dotyczące
realizacji programu rewitalizacji w Gminie Kępno za rok 2019.
2.3. Projekt: „Razem z Szansą – wzrost dostępności usług opiekuńczych i wsparcie
opiekunów faktycznych w Gminie Kępno”
Trzyletni projekt realizowany jest na bieżąco zgodnie z harmonogramem. 8 czerwca
zatwierdzony został czwarty już wniosek o płatność, tym samym do tej pory rozliczono
203 292,92 z przyznanej dotacji (1 635 814,95 zł) i zatwierdzono do wypłaty kolejną transzę
w kwocie 310 000,00 zł.
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3. GOSPODARKA KOMUNALNA, NIERUCHOMOŚCI, OCHRONY
ŚRODOWISKA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
3.1. W dniu 27 maja 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podpisał zarządzenie
nr 68/2020 w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy Kępno
nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka
ewidencyjna 530/7, położonej w m. Krążkowy, obręb Krążkowy oraz ustalenia ceny
wywoławczej do pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego.
3.2. W dniu 27 maja 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podpisał zarządzenie
nr 69/2020 w sprawie zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy Kępno
nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym jako działka
ewidencyjna 592/2, położonej w m. Myjomice, obręb Ostrówiec-Myjomice oraz ustalenia
ceny wywoławczej do pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego.
3.3. W dniu 18 czerwca 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podpisał zarządzenie nr
80/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Kępno” w roku 2020.
3.4. W dniu 5 czerwca 2020 roku, w Kancelarii Notarialnej w Kępnie przy
ul. Al. Marcinkowskiego nr 12E, Burmistrz Miasta i Gminy Kępno nabył w drodze umowy
darowizny od Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego Gminy Kępno
niezabudowaną

nieruchomość,

oznaczoną

geodezyjnie

jako

działka

nr

292/2

o powierzchni 0,0692 ha, położoną w Świbie, w celu uregulowania stanu prawnego gruntu
zajętego pod ciąg drogi pieszo-rowerowej. Wartość nabytej na rzecz Gminy nieruchomości w
drodze umowy darowizny wynosi 16 000,00 zł.
3.5. W dniu 27 maja 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podpisał zarządzenie
nr 67/2020 w sprawie: zbycia z zasobów mienia komunalnego Gminy Kępno nieruchomości
gruntowej, położonej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kępnie (dz. 88/13) oraz
ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość
gruntowa stanowiąca przedmiot II przetargu ustnego nieograniczonego położona jest przy ul.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kępnie, oznaczona w operacie ewidencji gruntów, w
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jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie: Miasto Kępno, jako działka nr 88/13 o powierzchni
0,4885 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą nr
KZ1E/00058396/5. Cenę wywoławczą do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego,
ustalono na kwotę netto w wysokości 1.250.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście
pięćdziesiąt tysięcy złotych), plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu
sprzedaży nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2020 roku, o godz. 9:00,
w sali sesyjnej (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy Kępnie, przy ul. Ratuszowej 1, w Kępnie.
3.6. W dniu 27 maja 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podpisał zarządzenie
nr 70/2020 w sprawie: oddania w najem, na okres do trzech miesięcy, w trybie
bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Sportowej w Kępnie. Najem w
drodze bezprzetargowej, na okres do trzech miesięcy, dotyczy w szczególności gruntu o
powierzchni 8 m2 położonego przy ul. Sportowej w Kępnie (teren nowopowstałego skweru z
placem zabaw), stanowiący część nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów,
jednostce ewidencyjnej Kępno, w obrębie: Miasto Kępno, jako działka nr 912/1 o
powierzchni 0,1514 ha, klasoużytek: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kępnie
prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00039810/5. 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 2 szt.
ogólnodostępnych automatów samosprzedających do sprzedaży wyłącznie następujących
środków ochrony osobistej: maseczek, rękawiczek, żeli dezynfekujących oraz produktów
spożywczych spełniających normy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. 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 zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Dodatkowo jeden z
automatów będzie służył do sprzedaży gorących i zimnych napojów. Jednostkową stawkę
czynszu za najem jednego metra kwadratowego gruntu, ustalono w wysokości 40,00 zł netto
miesięcznie, co stanowi łącznie czynsz najmu w wysokości 320,00 zł (słownie: trzysta
dwadzieścia i 00/100 złotych) miesięcznie netto, plus należny podatek VAT.
3.7. W dniu 28 maja 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podpisał zarządzenie
nr 71/2020 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 37/2019 z dnia 5 marca 2019 roku
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w sprawie oddania w najem na okres trzech lat, w trybie bezprzetargowym części
nieruchomości położonej w Kępnie, przy ul. Kościuszki 2, stanowiącej lokal użytkowy nr 3 o
powierzchni użytkowej 9 m2. Na wniosek Najemcy z dnia 07.04.2020 roku dokonano z dniem
01.06.2020r. zmiany wysokości miesięcznego czynszu najmu. Miesięczny czynsz najmu
lokalu ustalono w niżej wymienionych okresach na kwotę: 1) w okresie od 01.06.2020 r. do
31.12.2020 r. w wysokości: 121,50 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden 50/100 złotych)
miesięczne netto, plus należny podatek VAT, 2) w okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2022 r.
w wysokości: 243,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy 00/100 złotych) miesięczne netto,
plus należny podatek VAT. W dniu 01 czerwca br. Burmistrz Miasta i Gminy w Kępnie
podpisał stosowny aneks do umowy najmu.
3.8. W dniu 03 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 nastąpiło otwarcie ofert
w prowadzonym w trybie pisemnego nieograniczonym przetargu najmu na okres 5 lat z
zasobów mienia komunalnego Gminy Kępno 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 1386/1o powierzchni 0,0081 ha,
dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00048683/1. Najem
miał nastąpić 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 miał być dodatkowo waloryzowany, o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
dla poprzedniego roku kalendarzowego obowiązywania umowy. W podanym w ogłoszeniu
terminie składania pisemnych ofert, tj. do dnia 29.05.2020 r. nie wpłynęła żadna oferta ani też
nie dokonano wpłaty wymaganego wadium udziału w postępowaniu. Drugi pisemny przetarg
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nieograniczony zakończył się zatem wynikiem negatywnym i nie wyłonił najemcy lokalu
użytkowego wraz z terenem pod ogródek gastronomiczny.
3.9. W dniu 10 czerwca 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podpisał zarządzenie
nr 78/2020 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 53/2020 Burmistrza Miasta i Gminy
w Kępnie z dnia 02 kwietnia 2020 roku w sprawie oddania w najem, na okres
do trzech lat, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy
ul. Rynek w Kępnie. Na wniosek Najemcy z dnia 02.06.2020r. dokonano zmiany okresu
najmu gruntu o dodatkowe 8 dni w miesiącu lipiec i sierpień br. W związku z powyższym
wysokość czynszu najmu za została ustalona na kwotę 1.690,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc
sześćset dziewięćdziesiąt i 00/100 złotych), plus należny podatek VAT. W dniu 15 czerwca
br. Burmistrz Miasta i Gminy w Kępnie podpisał stosowny aneks do umowy najmu.
3.10. W dniu 18 czerwca 2020 roku Burmistrz Miasta i Gminy Kępno podpisał zarządzenie nr
82/2020 w sprawie: oddania w najem na okres 3 lat, w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego, nieruchomości położonej w Kępnie przy ul. Broniewskiego (dz. 1619/4).
Nieruchomość o łącznej powierzchni 281 m2 zabudowana jest pawilonem usługowohandlowym, w którym obecnie prowadzona jest działalność gastronomiczna. Cena
wywoławcza czynszu najmu zabudowanego gruntu ustalona została na kwotę 1.800,00 zł
(słownie: tysiąc osiemset i 00/100 złotych) plus należny podatek VAT.
4. ROZWÓJ
4.1. Przetargi ogłoszone:
1. Przebudowa stołówki szkolnej w Mianowicach
Ogłoszony: 9 czerwca 2020 roku, planowany termin otwarcia ofert: 25 czerwca 2020 roku.

4.2. Przetargi w trakcie oceny ofert:
1. 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
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Wpłynęły 4 oferty:

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena (BRUTTO)

Komplet Inwest Sp. zo.o. Sp.k.
ul. Małorolnych 24
66-400 Gorzów

1.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne
WUDIMEX Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 60/62
42-200 Częstochowa
„InvestTeam” s.c
Aleja Jana Matejki 2 lok.25
50-333 Wrocław

2.

3.

DC CENTRUM Sp. z o.o.
ul. Reglowa 3
60-113 Poznań

4.

490.401,00 zł

1.099.005,00 zł

398.520,00 zł

453.870,00 zł

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. W dniu
12 maja wybrany wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

W związku z tym

Zamawiający skierował do wykonawcy DC CENTRUM Sp. z o.o., ul. Reglowa 3, 60-113
Poznań wezwanie do złożenia dokumentów.
Obecnie trwa postępowanie wyjaśniające odnośnie złożonych dokumentów.
4.3. Przetargi rozstrzygnięte:
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)

1.

F.H.U. Elżbieta Perz
ul. Odolanowska 105
63-400 Ostrów

1.590.009,57 zł

2.

Skladokien.pl Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 9
56-400 Bystre

1.371.850,00 zł

Strona 8 z 19

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Konsorcjum firm:
Lider konsorcjum:
Bracia Mamczak spółka cywilna E.W.W.
Mamczak
ul. Ruchu Oporu 2
63-600 Kepno
Partner konsorcjum:
ITEO Technology Sp. z o.o.
ul. Rynek 5
43-200 Pszczyna
Korporacja „Budonis” Sp. z o.o.
Spółka jawna
ul. Towarowa 9
63-600 Kępno
Hurtownia Materiałów Budowlanych DONBUD BIS
Piotr Marciniak
ul. Helleny 20
62-860 Opatówek
P.H.U. – E.Kycia
ul. Wspólna10A
63-400 Ostów Wielkopolski
„BUDOMAX”
Mirosława Zwierz
ul. Czerwonych Kosynierów 14
63-400 Ostrów Wielkopolski
TERMO-KLIMA MK
Sp. z o.o. Spółka komandytowa
ul. Tartaczna 12
40-749 Katowice
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe K-C
Kinga Czysta
Topola – Osiedle, ul. Krańcowa 11
63-421 Przygodzice
PABLO Paweł Jarczak
ul. Kościuszki 44
63-500 Ostrzeszów
Zakład Usługowo – Budowlany
Alina Malik
Pieczyska 84
98-400 Wieruszów
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane
„EXDACH”
Małgorzata Kmieć
ul. Powstańców Wielkopolskich 36
63-400 Ostrów Wielkopolski

1.984.230,19 zł

1.510.000,00 zł

1.864.105,06 zł

1.760.000,00 zł

1.550.000,00 zł

2.197.216,23 zł

1.641.816,94 zł

1.653.120,00 zł

1.632.241,81 zł

1.658.136,16 zł

Zamawiający w dniu 26 maja 2020 r. postanowił powierzyć wykonanie zadania Wykonawcy:
Skladokien.pl Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 9, 56-400 Bystre – cena oferty - 1.371.850,00 zł
2. Budowa bieżni prostej i skoczni do skoku w dal w Szkole Podstawowej w Myjomicach.
Ogłoszony: 11 maja 2020 rok, termin składania ofert: 26 maja 2020 rok.
Wpłynęło 6 ofert:
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Numer
oferty

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena (BRUTTO)
ACTIVA Longin Witkowski
ul. Narutowicza 53 lok. 6
90-130 Łódź
P.W. ProCom
Wiktoria Andrzejewska
ul. Lipowa 7
87-617 Bobrowniki
Matejko Development Sp. z o.o.
ul. Poznańska 99
61-160 Poznań - Czapury
CHEM – TECH
Paulina Kaczmarska
ul. POW 36
98-300 Wieluń
Multi Set Sp. z o.o.
ul. Południowa 32a
63-400 Ostrów Wielkopolski
„ELEKTROMEX” S. z o.o.
ul. Broniewskiego 16
63-600 Kępno

129.150,00 zł

131.610,00 zł

119.580,60 zł

160.000,00 zł

149.814,00 zł

207.509,19 zł

Zamawiający w dniu 10 czerwca 2020 r. postanowił powierzyć wykonanie zadania
Wykonawcy: Matejko Development Sp. z o.o., ul. Poznańska 99, 61-160 Poznań – Czapury –
cena oferty – 119.580,60 zł.
1.4. Przetargi unieważnione: brak.

1.5. Realizowane zadania inwestycyjne.
1) W dniu 05.06.2020 r. Gmina Kępno podpisała umowę na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 5 w Kępnie”.
Wykonawcą robót budowlanych jest firma SKŁADOKIEN.PL Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 9, 56400 Bystre.
Wartość kontraktu: 1 371 850,00 zł. brutto.
Planowany termin zakończenia prac: 05.10.2020 r.
Zadanie realizowane w ramach zadania pn. „Termomodernizacja dla budynków Przedszkola
Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie” w ramach
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instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: „Energia”, Działanie 3.2.: „Poprawa
efektywności

energetycznej

w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.2.: „Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych
– instrumenty finansowe”.
5. FINANSE I BUDŻET GMINY
W okresie sprawozdawczym Burmistrz podpisał zarządzenia:
1) Nr 72/2020 z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępno na
2020 rok.
W/w zarządzenie stanowi załącznik do informacji.
2) Nr 73/2020 z dnia 29 maja 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Gminie Kępno odrębnymi ustawami na 2020 rok.
W/w zarządzenie stanowi załącznik do informacji.
3) Nr 75/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych
przy realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” nr umowy 1786/2020
współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020.
6. SPOTKANIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĘPNO
6.1. W dniu 25 maja prowadziłem naradę kierownictwa Urzędu.
Następnie wraz z K. Godkiem, II Zastępcą Burmistrza, spotkałem się z A. Szydlik, Zastępcą
Naczelnika WA oraz R. Mróz, Komendantem Straży Miejskiej, aby omówić aktualną sytuację
związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
6.2. W dniu 26 maja wraz z K. Godkiem, II Zastępcą Burmistrza spotkałem się z K.
Pilarczyk-Dworaczyńską, Prezesem Zarządu Spółki „Projekt Kępno" Sp. z o. o. w sprawie
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przesunięcia wykupu obligacji przez spółkę Projekt Kępno. W spotkaniu udział wziął J.
Ciesielski, Skarbnik Miasta i Gminy Kępno.
Tego dnia wraz z A. Kosakiewiczem, I Zastępcą Burmistrza oraz K. Godkiem, II Zastępcą
Burmistrza, wziąłem udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kępnie.
Następnie wraz z A. Kosakiewiczem, I Zastępcą Burmistrza oraz K. Godkiem, II Zastępcą
Burmistrza uczestniczyłem w obradach XXI Sesji Rady Miejskiej.
6.3. W dniu 27 maja wraz z K. Godkiem, II Zastępcą Burmistrza, podpisałem umowę
dotyczącą finansowania przebudowy ulicy Dworcowej w Kępnie, którą realizowało będzie
Starostwo Powiatowe w Kępnie.
Następnie wraz z K. Godkiem, II Zastępcą Burmistrza, oraz A. Szydlik, Zastępcą Naczelnika
WA, wziąłem udział w wideokonferencji Starosty Kępińskiego. Tematem spotkania było
omówienie działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa na
terenie powiatu kępińskiego. Podsumowano pobieranie testów na COVID-19 test and go,
które odbyły się w dniach 23-24 maja 2020 r.
Tego dnia wraz z K. Godkiem, II Zastępcą Burmistrza, wziąłem udział w wideokonferencji
Wojewody Wielkopolskiego w związku z organizacją punktu poboru wymazów, który będzie
miał miejsce w Kępnie w dniach 1-3 czerwca 2020 r.
6.4. W dniu 28 maja wraz z A. Kosakiewiczem, I Zastępcą Burmistrza, wziąłem udział we
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Kępnie. Tematem posiedzenia było
zaprezentowanie przez przedstawicieli Spółki PGE Energia Cieplna S.A. z siedzibą w
Warszawie propozycji współpracy w zakresie inwestycji polegającej na budowie
elektrociepłowni na paliwo alternatywne.
W tym czasie K. Godek, II Zastępca Burmistrza, wraz z A. Szydlik, Zastępcą Naczelnika
WA, wziął udział w wideokonferencji ze Starostą Kępińskim i wójtami gmin powiatu
kępińskiego w sprawie ustalenia organizacji pobierania testów test and go w dniach 1-3
czerwca 2020 r. dla pracowników zakładów i mieszkańców powiatu kępińskiego.
Strona 12 z 19

6.5. W dniu 29 maja wraz z A. Kosakiewiczem, I Zastępcą Burmistrza, 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 K. Godek, II Zastępca Burmistrza, spotkał się przedstawicielami organizacji
pozarządowych: A. Zmyślonym - Sportowy Klub Teakwon-do Niedźwiedź, M. Olejnik Klub Piłkarski Krążkowy, E. Stasik-Makowską - Klub Ju-Jitsu Mohikan w sprawie
podpisania umowy w związku z dotacją. W spotkaniu udział wzięła A. Dulian, inspektor
Wydziału KS.
6.6. W dniu 1 czerwca wraz z A. Kosakiewiczem, I Zastępcą Burmistrza, spotkałem się z R.
Mróz, Komendantem Straży Miejskiej oraz R. Kaczorem, kierownikiem referatu Rady
Miejskiej, aby omówić aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
Tego dnia spotkałem się z Maciejem Witczakiem, Prezesem Spółki Oświetlenie Uliczne i
Drogowe Sp. z o.o. w sprawie inwestycji, jakie będą prowadzone na terenie Miasta i Gminy
Kępno oraz aportu, jaki Gmina Kępno będzie wnosiła do spółki.
6.7. W dniu 2 czerwca wraz z A. Kosakiewiczem, I Zastępcą Burmistrza, spotkałem się z
prezesami spółek komunalnych. Tematem spotkania były bieżące sprawy i działania
podejmowane przez spółki.
Następnie spotkałem się z dyrektorami instytucji kultury. Tematem spotkania były bieżące
sprawy i działania podejmowane przez instytucje kultury.
Tego dnia prowadziłem naradę kierownictwa Urzędu.
6.8. W dniu 3 czerwca wraz z A. Kosakiewiczem, I Zastępcą Burmistrza, spotkałem się z
Sołtysami Gminy Kępno. Spotkanie dotyczyło planowanej dystrybucji pojemników na
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odpady komunalne zakupionych dla mieszkańców Gminy Kępno. W spotkaniu udział wzięła
A. Krysińska, inspektor WGKNOŚiPP oraz A. Burszta, inspektor WR.
Następnie uczestniczyłem w trybie zdalnym w posiedzeniu Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego, podczas którego omówiona została szczegółowa sytuacja w
związku z aktualnie panującą sytuacją epidemiologiczną na terenie powiatu kępińskiego.
6.9. W dniu 4 czerwca uczestniczyłem w trybie zdalnym, jako jeden z prelegentów podczas
seminarium Związku Miast Polskich. Tematem spotkania było mieszkalnictwo jako istotny
czynnik rozwoju w małych i średnich miastach. Gmina Kępno jest jednym z liderów
mieszkalnictwa wśród samorządów.
Następnie spotkałem się z A. Woźniakiem, przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki
Projekt Kępno Sp. z o. o. oraz J. Ciesielskim, Skarbnikiem Miasta i Gminy Kępno. Spotkanie
dotyczyło rozliczania dotacji na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego.
Tego dnia K. Godek, II Zastępca Burmistrza, spotkał się z A. Mrozińskim, R. Nowickim, J.
Pawlakiem oraz B. Kowalczykiem, którzy są zainteresowani działalnością na rzecz
Kępińskiego Klubu Sportowego Polonia Kępno. W spotkaniu udział wzięła K. PilarczykDworaczyńska, Prezes Zarządu Spółki „Projekt Kępno" Sp. z o. o., J. Pragłowski, radca
prawny Spółki „Projekt Kępno" oraz A. Dulian, inspektor WKS.
6.10. W dniu 5 czerwca nabyłem w drodze umowy darowizny od Skarbu Państwa na rzecz
Gminy Kępno do zasobu mienia komunalnego Gminy Kępno, nieruchomość oznaczoną
geodezyjnie jako działka nr 292/2 położoną w miejscowości Świba z przeznaczeniem na ciąg
drogi pieszo-rowerowej.
Następnie podpisałem umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja
Przedszkola

Samorządowego

nr

5

w

Kępnie”.

Wykonawcą

robót

jest

firma

SKŁADOKIEN.PL Sp. z o.o. Wartość kontraktu wynosi 1 371 850,00 zł brutto. Inwestycja
realizowana jest w ramach zadania pn. „Termomodernizacja dla budynków Przedszkola
Samorządowego nr 5 w Kępnie i Szkoły Podstawowej w Mikorzynie” w ramach
instrumentów finansowych wdrażanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
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Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: „Energia”, Działanie 3.2.: „Poprawa
efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.2.:
„Kompleksowa

modernizacja

energetyczna

budynków

użyteczności

publicznej

i

wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe”.
Zadanie będzie sfinansowane w części z pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa
Krajowego - program JESSICA 2.
Tego dnia odwiedziła mnie A. Możdżanowska, Poseł do Parlamentu Europejskiego, aby
porozmawiać o bieżącej sytuacji związanej z koronawirusem na terenie Gminy Kępno.
6.11. W dniu 9 czerwca prowadziłem naradę kierownictwa Urzędu.
Następnie A. Kosakiewicz, I Zastępca Burmistrza, wziął udział w posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępnie.
6.12. W dniu 10 czerwca spotkałem się z prezesami spółek komunalnych. Tematem spotkania
były bieżące sprawy i działania podejmowane przez spółki.
Następnie spotkałem się z dyrektorami instytucji kultury. Tematem spotkania były bieżące
sprawy i działania podejmowane przez instytucje kultury.
Tego dnia 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.
W tym dniu K. Godek, II Zastępca Burmistrza, wraz z A. Szydlik, Zastępcą Naczelnika WA,
wziął udział w wideokonferencji Starosty Kępińskiego. Konferencja dotyczyła bieżącej
sytuacji epidemicznej na terenie powiatu kępińskiego oraz rozliczenia organizacji punktu
poboru wymazów w Kępnie.
Następnie spotkałem się z dyrektorami Przedszkoli Samorządowych i Żłobków. Tematem
spotkania było omówienie funkcjonowania placówek w okresie epidemii. Dyrektorzy mówili
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o działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa swoim wychowankom. W
spotkaniu udział wzięła M. Frala-Kędzior, naczelnik WOiK oraz K. Górecka, zastępca
naczelnika WOiK.
Na koniec dnia wraz z K. Godkiem, II Zastępcą Burmistrza, podpisałem umowy i aneksy z
organizacjami sportowymi, które zostały wyłonione w konkursie ofert w lutym bieżącego
roku. Zadania w związku z epidemią zostały przesunięte na drugą połowę roku. W spotkaniu
udział wzięła A. Dulian, inspektor WKS.
6.13. W dniu 16 czerwca udałem się do Poznania, gdzie wraz z M. Misałą, Prezesem Zarządu
Spółki „Wodociągi Kępińskie” Sp. z o.o. spotkałem się z Bogumiłem Nowakiem, dyrektorem
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w sprawie wniosku taryfowego
złożonego przez spółkę Wodociągi Kępińskie.
Tego dnia A. Kosakiewicz, I Zastępca Burmistrza, wziął udział w egzaminie ósmoklasisty z
języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie.
W tym czasie K. Godek, II Zastępcą Burmistrza, wziął udział w egzaminie ósmoklasisty z
języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie.
Tego dnia A. Kosakiewicz, I Zastępca Burmistrza, prowadził naradę kierownictwa Urzędu.
Następnie A. Kosakiewicz, I Zastępca Burmistrza, wziął udział w posiedzeniu Komisji
Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Kępnie.
W tym dniu A. Kosakiewicz, I Zastępca Burmistrza, wraz z K. Godkiem, II Zastępcą
Burmistrza, wziął udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kępnie.
6.14. W dniu 17 czerwca wziąłem udział w egzaminie ósmoklasisty z matematyki w Szkole
Podstawowej w Kierznie.
W tym czasie K. Godek, II Zastępca Burmistrza, wziął udział w egzaminie ósmoklasisty z
matematyki w Szkole Podstawowej w Myjomicach.
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W tym czasie A. Kosakiewicz, I Zastępca Burmistrza, spotkał się z J. Witczakiem, M.
Kuncman oraz S. Kubiakiem, przedstawicielami Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z
o.o. w Kaliszu Tematem spotkania były sprawy związane z oświetleniem ulicznym i
drogowym na terenie Gminy Kępno, w tym m.in. wniesienie przez Gminę Kępno do Spółki
wkładu pieniężnego oraz rzeczowego, a także realizacja przyszłych inwestycji związanych z
oświetleniem. W spotkaniu udział wzięli: R. Kula, z-ca naczelnika WR, K. Węgrzyn,
inspektor WR oraz A. Burszta, inspektor WR.
6.15. W dniu 18 czerwca K. Godek, II Zastępca Burmistrza, wziął udział w egzaminie
ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego w Szkole Podstawowej w Olszowie.
Tego dnia uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Projekt Kępno Sp. z o. o.
Tematem posiedzenia było m.in. omówienie wyników finansowych Spółki za rok 2019,
sprawozdania z działalności Zarządu oraz działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.
Następnie uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Wodociągi Kępińskie Sp. z
o. o. Tematem posiedzenia również było m.in. omówienie wyników finansowych Spółki za
rok 2019, sprawozdania z działalności Zarządu oraz działalności Rady Nadzorczej Spółki za
rok 2019.
6.16. W dniu 19 czerwca uczestniczyłem w trybie zdalnym w spotkaniu z dyrektorami szkół
podstawowych. Podczas spotkania poruszono szereg kwestii. Rozmawiano między innymi na
temat: egzaminów ósmoklasistów, organizacji i nadzoru nauki zdalnej w szkołach, rozdania
świadectw uczniom, dowozu uczniów od 1 września 2020 r., sytuacji epidemicznej i imprez
kulturalnych.
Następnie wraz z K. Godkiem, II Zastępcą Burmistrza, spotkałem się z 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.
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Tego dnia A. Kosakiewicz, I Zastępca Burmistrza wraz z K. Godkiem, II Zastępcą
Burmistrza, wzięli udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji oraz
Komisji Mieszkaniowej, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w
Kępnie.
6.17. W dniu 22 czerwca uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki Energetyka
Cieplna Kępno. Tematem posiedzenia m.in. omówienie wyników finansowych Spółki za rok
2019, sprawozdania z działalności Zarządu oraz działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok
2019.
Następnie K. Godek, II Zastępca Burmistrza wziął udział w trybie zdalnym w posiedzeniu
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego omówiona została
szczegółowa sytuacja w związku z aktualnie panującą sytuacją epidemiologiczną na terenie
powiatu kępińskiego. W spotkaniu udział wzięła z A. Szydlik, Zastępca Naczelnika WA.
6.18. W dniu 23 czerwca spotkałem się z M. Józefiakiem, Komendantem Powiatowej Policji
w Kępnie. Spotkanie dotyczyło możliwości dofinansowania z budżetu Gminy Kępno
samochodu na potrzeby policji (prewencji), samochodu oznakowanego oraz organizacji
obchodów Święta Policji.
Następnie prowadziłem naradę kierownictwa Urzędu.
Tego dnia spotkałem się z dyrektorami instytucji kultury. Tematem spotkania były bieżące
sprawy i działania podejmowane przez instytucje kultury.
W tym dniu wraz z K. Godkiem, II Zastępcą Burmistrza wziąłem udział w trybie zdalnym w
spotkaniu dwustronnym członków polskiej delegacji w Grupie EKR (zarówno stałych jak i
zastępców) z Przewodniczącym Europejskiego Komitetu Regionów, Panem Apostolosem
Tzitzikostasem. Tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji związanej z
koronawirusem oraz ustalenia przed najbliższym posiedzeniem członków EKR.
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Opracowały: D. Gurdak, S. Humelt, M. Tracz
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