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Wprowadzenie 
 
 

Zgodnie z art. 30a ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. 
Dz.U. z 2022 poz. 528) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie 
powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim.  
Działając na podstawie art. 30a ust. 3 wymienionej powyżej ustawy rada powiatu może określić w 
drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.  
W odniesieniu do raportu za rok 2021 Rada Powiatu Kępińskiego nie skorzystała z powyższego 
uprawnienia, w związku z powyższym raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne 
wskazane w ustawie. 
 

 

Szanowni Państwo, 

Przedstawiam Państwu ’’Raport o stanie Powiatu Kępińskiego za rok 2021’’.  

Zostały w nim zawarte najważniejsze informacje z działalności Powiatu Kępińskiego oraz jego jednostek. 
Szczególnie skupiliśmy uwagę na budżecie, edukacji, pomocy społecznej, ochronie zdrowia, kulturze 
oraz inwestycjach.  

Jestem pewien, że przedmiotowy raport dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy na temat Powiatu 

Kępińskiego i jego potencjału rozwojowego. 

 
W imieniu Zarządu Powiatu Kępińskiego 
Starosta Kępiński 
 
Robert Kieruzal 
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Podstawowe dane dotyczące powiatu 
 

Nazwa Powiat Kępiński 

Siedziba władz ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno 

Okres, którego dotyczy raport 1 stycznia - 31 grudnia 2021r. 

Liczba mieszkańców  Powiat zamieszkuje 55 106 mieszkańców w tym:  
1. Gmina Kępno – 23 515 
2. Gmina Baranów – 8 013 
3. Gmina Bralin – 6 025 
4. Gmina Łęka Opatowska – 5 257 
5. Gmina Perzów – 3 693 
6. Gmina Rychtal – 3 717 
7. Gmina Trzcinica – 4 886 

 
*dane pozyskane przez Urząd Stanu Cywilnego, stan na 31.grudnia 2021r 

 

 
Czy w porównaniu do roku 
poprzedzającego rok 
sprawozdawczy doszło do 
zmiany granic powiatu. Jeżeli 
tak wskazać zakres zmian. 

W okresie objętym raportem nie doszło do zmiany granic powiatu. 

Podział administracyjny Powiat podzielony jest na siedem gmin:  
1. Kępno - powierzchnia - 11608 ha 
2. Baranów – powierzchnia - 7441 ha 
3. Bralin – powierzchnia - 8535 ha 
4. Łęka Opatowska – powierzchnia - 7771 ha   
5. Perzów – powierzchnia - 7533 ha 
6. Rychtal – powierzchnia - 9655 ha 
7. Trzcinica – powierzchnia - 7504 ha 
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Podstawowe dane finansowe w układzie porównawczym na koniec 2020 i 2021 roku. 
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Z powyższych diagramów odczytać można znaczny spadek zadłużenia powiatu oraz wyższy wynik 
finansowy w 2021 roku. Rozwój jednostki samorządu terytorialnego oraz jej potencjał ocenić można 
przez pryzmat wydatków wykonanych oraz poziom zadłużenia. 
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Wykonanie uchwał Rady Powiatu - uchwały podjęte w 2021 roku  
 

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) 
 

Informacja o wykonaniu 
 

1. Uchwała Nr XXVIII/162/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021. 

Uchwała wykonana  

2. Uchwała Nr XXVIII/163/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/152/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Kępińskiego. 

Uchwała wykonana  

3. Uchwała Nr XXVIII/164/2021 w sprawie sprostowania błędu 
pisarskiego w uchwale Nr XXVII/160/2020 Rady Powiatu 
Kępińskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie: wydatków, 
które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

Uchwała wykonana 

4. Uchwała Nr XXVIII/165/2021 uchwały w sprawie wyboru firmy 
audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kępnie. 

Uchwała wykonana 

5. Uchwała Nr XXIX/166/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021. 

Uchwała wykonana 

6. Uchwała Nr XXIX/167/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/152/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Kępińskiego. 

Uchwała wykonana  
 
 
 

7. Uchwała Nr XXIX/168/2021 w sprawie przyjęcia Raportu z 
realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Kępińskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku.” 
za okres lat 2017 - 2018. 

Uchwała wykonana 

8. Uchwała Nr XXIX/169/2021 w sprawie zatwierdzenia programu 
naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kępnie. 

Uchwała wykonana 

9. Uchwała nr XXX/170/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021. 

Uchwała wykonana 

10. Uchwała Nr XXX/171/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/152/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Kępińskiego. 

Uchwała wykonana 

11. Uchwała Nr XXX/172/2021 w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach 
zabytków położonych na obszarze powiatu kępińskiego. 

Uchwała wykonana 

12. Uchwała Nr XXX/173/2021 w sprawie określenia rodzaju zadań, 
na które przeznacza się środki P F R O N przypadające według 
algorytmu w 2021 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych wynikających z ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. 

Uchwała wykonana 

13. Uchwała Nr XXX/174/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr Uchwała wykonana 
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XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021. 

14. Uchwała Nr XXXI/175/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/152/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Kępińskiego. 
zobacz: rejestr zmian pliku, 

Uchwała wykonana 

15. Uchwała Nr XXXII/176/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021. 

Uchwała wykonana 

16. Uchwała Nr XXXII/177/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/152/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Kępińskiego. 

Uchwała wykonana 

17. Uchwała Nr XXXII/178/2021 w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu Kępińskiego wotum zaufania. 

Uchwała wykonana 

18. Uchwała Nr XXXII/179/2021 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2020 rok. 

Uchwała wykonana 

19. Uchwała Nr XXXII/180/2021 w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Powiatu Kępińskiego. 

Uchwała wykonana 

20. Uchwała Nr XXXII/181/2021 w sprawie określenia rodzajów 
świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej 
nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej oraz warunków 
i sposobu ich przyznawania. 

Uchwała wykonana 

21. Uchwała Nr XXXII/182/2021 w sprawie zatwierdzenia do 
realizacji projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Uchwała wykonana 

22. Uchwała Nr XXXII/183/2021 w sprawie zatwierdzenia do 
realizacji projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-
2020. 

Uchwała wykonana 

23. Uchwała Nr XXXIII/184/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021. 

Uchwała wykonana 

24. Uchwała Nr XXXIII/185/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/152/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Kępińskiego. 

Uchwała wykonana 

25. Uchwała Nr XXXIII/186/2021 w sprawie udzielenia dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się 
w gminnych ewidencjach zabytków położonych na obszarze 
powiatu kępińskiego. 

Uchwała wykonana 

26. Uchwała Nr XXXIII/187/2021 w sprawie przyjęcia od Wojewody 
Wielkopolskiego zadania publicznego z zakresu administracji 
rządowej. 

Uchwała wykonana 

27. Uchwała Nr XXXIII/188/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XXV/146/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 listopada 
2020r., w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów 

Uchwała wykonana 
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związanych z usunięciem i przechowaniem pojazdów w roku 
2021. 

28. Uchwała Nr XXXIII/189/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XVI/89/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 9 lutego 2016 r. 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie 
Powiatu Kępińskiego, których właścicielem lub zarządzającym 
jest Powiat Kępiński oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków. 

Uchwała wykonana 

29. Uchwała Nr XXXIII/190/2021 w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Kępnie za 2020 rok. 

Uchwała wykonana 

30. Uchwała Nr XXXIII/191/2021 w sprawie przekazania skargi na 
działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Kępnie zgodnie z właściwością. 

Uchwała wykonana 

31. Uchwała NR XXXIV/192/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021. 

Uchwała wykonana 

32. Uchwała Nr XXXIV/193/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/152/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Kępińskiego. 

Uchwała wykonana 

33. Uchwała Nr XXXIV/194/2021 w sprawie uchylenia Uchwały nr 
XXII/126/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26.09.2016r., w 
sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Powiatu Kępińskiego”. 

Uchwała wykonana 

34. Uchwała Nr XXXIV/195/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego w powiatowych przewozach 
pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Kępiński. 
zobacz: rejestr zmian pliku, 

Uchwała wykonana 

35. Uchwała Nr XXXIV/196/2021 w sprawie wskazania kandydata 
do Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. 
Potworowskiego. 

Uchwała wykonana 

36. Uchwała Nr XXXIV/197/2021 w sprawie oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Kępnie za rok 2020. 

Uchwała wykonana 

37. Uchwała Nr XXXIV/198/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXX/173/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2021 
r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się 
środki P F R O N przypadające według algorytmu w 2021 roku 
dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Uchwała wykonana 

38. Uchwała Nr XXXIV/199/2021 w sprawie odstąpienia od 
rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego 
Zarządu Dróg w Kępnie. 

Uchwała wykonana 

39. Uchwała Nr XXXV/200/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021. 

Uchwała wykonana 

40. Uchwała Nr XXXV/201/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/152/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Uchwała wykonana 
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Finansowej Powiatu Kępińskiego. 

41. Uchwała Nr XXXV/202/2021 w sprawie określenia rozkładu 
godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 
kępińskiego oraz rozkładu dyżurów aptek na terenie miasta 
Kępna w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od 
pracy, w okresie od dnia 1 listopada 2021 r. do dnia 31 
października 2022 r. 

Uchwała wykonana 

42. Uchwała Nr XXXV/203/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego w powiatowych przewozach 
pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Kępiński. 

Uchwała wykonana 

43. Uchwała Nr XXXV/204/2021 w sprawie ustalenia cen oraz opłat 
dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie 
zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej na terenie 
Powiatu Kępińskiego. 

Uchwała wykonana 

44. Uchwała Nr XXXV/205/2021 w sprawie uchwalenia regulaminu 
przewozu osób i bagażu środkami publicznego transportu 
zbiorowego organizowanego przez Powiat Kępiński. 

Uchwała wykonana 

45. Uchwała Nr XXXV/206/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
powierzenie Gminie Kępno zadania zarządzania drogą 
powiatową Nr 5676P w miejscowości Mechnice. 

Uchwała wykonana 

46. Uchwała Nr XXXV/207/2021 w sprawie uchwalenia „Programu 
współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 
rok 2022”. 

Uchwała wykonana 

47. Uchwała Nr XXXV/208/2021 w sprawie: zatwierdzenia 
wydłużenia terminu realizacji Powiatowego Programu Promocji 
Zatrudnienia oraz Aktywizacji Kępińskiego Rynku Pracy na lata 
2014-2020. 

Uchwała wykonana 

48. Uchwała Nr XXXV/209/2021 w sprawie uchwalenia Statutu 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. 

Uchwała wykonana 

49. Uchwała Nr XXXV/210/2021 w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu 
Kępińskiego na lata 2022-2031. 

Uchwała wykonana 

50. Uchwała Nr XXXV/211/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXX/173/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2021 
r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się 
środki PFRON przypadające według algorytmu w 2021 roku dla 
Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających 
z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Uchwała wykonana 

51. Uchwała Nr XXXVI/212/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021. 

Uchwała wykonana 

52. Uchwała Nr XXXVI/213/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/152/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Kępińskiego. 

Uchwała wykonana 

53. Uchwała Nr XXXVI/214/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego w powiatowych przewozach 

Uchwała wykonana 
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pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Kępiński. 

54. Uchwała Nr XXXVI/215/2021 w sprawie podniesienia wysokości 
wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych. 

Uchwała wykonana 

55. Uchwała Nr XXXVI/216/2021 w sprawie nadania Statutu 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w 
Kępnie. 

Uchwała wykonana 

56. Uchwała Nr XXXVII/217/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021. 

Uchwała wykonana 

57. Uchwała Nr XXXVII/218/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/152/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Kępińskiego. 

Uchwała wykonana 

58. Uchwała Nr XXXVII/219/2021 zmieniająca uchwałę Nr 
IV/24/2018 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. 
w sprawie ustalenia wysokości diet oraz należności z tytułu 
zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 

Uchwała wykonana 

59. Uchwała Nr XXXVII/220/2021 w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Starosty Kępińskiego. 

Uchwała wykonana 

60. Uchwała Nr XXXVII/221/2021 w sprawie delegowania radnych 
Rady Powiatu Kępińskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku na VII kadencję lat 2022-2024. 

Uchwała wykonana 

61. Uchwała Nr XXXVII/222/2021 w sprawie ustalenia wysokości 
opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowaniem 
pojazdów w roku 2022. 

Uchwała wykonana 

62. Uchwała Nr XXXVIII/223/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021. 

Uchwała wykonana 

63. Uchwała Nr XXXVIII/224/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/152/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Kępińskiego. 

Uchwała wykonana 

64. Uchwała Nr XXXIX/225/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego. 

Uchwała wykonana 

65. Uchwała Nr XXXIX/226/2021 w sprawie uchwalenia budżetu 
powiatu na rok 2022. 

Uchwała wykonana 

66. Uchwała Nr XXXIX/227/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego w powiatowych przewozach 
pasażerskich, dla których organizatorem jest Powiat Kępiński. 

Uchwała wykonana 

67. Uchwała Nr XXXIX/228/2021 sprawie określenia zasad 
zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz 
użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 

Uchwała wykonana 

68. Uchwała Nr XXXIX/229/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXX/173/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 marca 2021 
r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się 
środki P F R O N przypadające według algorytmu w 2021 roku 
dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Uchwała wykonana 

69. Uchwała Nr XL/230/2021 w sprawie uchwalenia planu pracy Uchwała wykonana 
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Rady Powiatu Kępińskiego na 2022 rok. 

70. Uchwała NR XL/231/2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
Kępińskiego na 2022 rok. 

Uchwała wykonana 

71. Uchwała Nr XL-232-2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
stałych komisji Rady Powiatu Kępińskiego na 2022 rok. 

Uchwała wykonana 

72. Uchwała Nr XL/233/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021. 

Uchwała wykonana 

73. Uchwała Nr XL/234/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/152/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 
2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Kępińskiego. 

Uchwała wykonana 

74. Uchwała Nr XL/235/2021 sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
przez Powiat Kępiński w drodze nieodpłatnego przekazania na 
cele publiczne prawa własności nieruchomości wchodzącej w 
skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, 
administrowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
Oddział Terenowy w Poznaniu. 

Uchwała wykonana 

75. Uchwała Nr XL/236/2021 w sprawie Powiatowego programu 
rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kępińskim na lata 2022 – 
2024. 

Uchwała wykonana 

76. Uchwała Nr XL/237/2021 w sprawie Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w 
Powiecie Kępińskim na lata 2022-2026. 

Uchwała wykonana 
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Wykonanie uchwał Zarządu Powiatu - uchwały podjęte w 2021 roku 
 

Lp. Uchwała (numer/data podjęcia/przedmiot) 
 

Informacja o wykonaniu 
 

1. Uchwała nr 206.VI.2021 z dnia 12.01.2021 r. w sprawie 
przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, 
placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których 
zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 
nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na 
które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021. 

Wydział Edukacji i Sportu- 
uchwała wykonana 

2. Uchwała nr 207.VI.2021 z dnia 12.01.2021 r. w sprawie 
ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznej szkoły o 
uprawnieniach szkoły publicznej Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych w Kępnie na rok 2021. 

Wydział Edukacji i Sportu- 
uchwała wykonana 

3. Uchwała nr 208.VI.2021 z dnia 12.01.2021 r. w sprawie 
ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej Policealnej 
Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie na rok 2021. 

Wydział Edukacji i Sportu- 
uchwała wykonana 

4. Uchwała nr 209.VI.2021 z dnia 12.01.2021 r. w sprawie 
opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Kępińskiemu 
odrębnymi ustawami na 2021 rok. 

Wydział Budżetu i 
Finansów- uchwała 
wykonana 

5. Uchwała nr 210.VI.2021 z dnia 12.01.2021 r. w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Zastępcy Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do realizacji 
programu ze środków PFRON „Pomoc osobom poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi” – Moduł III. 

PCPR/Sekretarz- uchwała 
wykonana 

6. Uchwała nr 211.VI.2021 z dnia 12.01.2021 r. w sprawie 
nieodpłatnego przekazania zakupionego sprzętu 
komputerowego do podmiotów wskazanych we wniosku o 
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Kształcenie 
zawodowe młodzieży w Powiecie Kępińskim w czasie COVID-19. 

Wydział Zarządzania 
Projektami i Promocji 
Powiatu- uchwała 
wykonana 

7. Uchwała nr 212.VI.2021 z dnia 19.01.2021 r. w sprawie 
nieodpłatnego przekazania sprzętu multimedialnego, 
komputerowego oraz oprogramowania zakupionego w ramach 
zadania publicznego pn. „Wolni – Nieuzależnieni”, 
współfinansowanego, ze środków Samorządu Województwa 
Wielkopolskiego. 

Wydział Zarządzania 
Projektami i Promocji 
Powiatu- uchwała 
wykonana 

8. Uchwała nr 213.VI.2021 z dnia 19.01.2021 r. w sprawie 
ustalenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w jednostkach 
organizacyjnych Powiatu Kępińskiego. 

Sekretarz- uchwała 
wykonana 

9. Uchwała nr 214.VI.2021 z dnia 2.02.2021r. w sprawie wyrażenia 
opinii dotyczącej zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg 
gminnych na terenie gminy Kępno. 

Powiatowy Zarząd Dróg- 
uchwała wykonana 

10. Uchwała nr 215.VI.2021 z dnia 2.02.2021r. w sprawie udzielenia 
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 
upoważnienia do pozyskania środków oraz realizacji projektu 
realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego 

PCPR/Sekretarz- uchwała 
wykonana 
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Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
 

11. Uchwała nr 216.VI.2021 z dnia 11.02.2021 r. w sprawie zmiany 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kępnie 

Sekretarz- uchwała 
wykonana 

12. Uchwała nr 217.VI.2021 z dnia 11.02.2021r. w sprawie 
nieodpłatnego przekazania do Domu Pomocy Społecznej w 
Rzetni ozonatora do dezynfekcji pomieszczeń przekazanego 
umową nr 9/2021 z dnia 8.01.2021 roku przez Województwo 
Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Poznaniu w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19. 

Biuro Zarządzania 
Kryzysowego- uchwała 
wykonana 

13. 
 
 
 

Uchwała nr 218.VI.2021 z dnia 22.02.2021 r. w sprawie 
Regulaminu udzielania przez jednostki organizacyjne Powiatu 
Kępińskiego zamówień, których wartość nie przekracza 
wyrażonej w złotych równowartości 130 000,00 złotych netto. 

Sekretarz- uchwała 
wykonana 

14. Uchwała nr 219.VI.2021 z dnia 22.02.2021 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Powiatu Kępińskiego w 2021 roku przez 
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

Wydział Zarządzania 
Projektami i Promocji 
Powiatu- uchwała 
wykonana 

15. Uchwała nr 220.VI.2021 z dnia 22.02.2021 r. w sprawie: 
udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kępnie upoważnienia do pozyskania środków oraz realizacji 
projektu realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.2 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020. 

PCPR/Sekretarz- uchwała 
wykonana 

16. 16. Uchwała nr 221.VI.2021 z dnia 16.03.2021 r. w sprawie: 
zmiany uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z 
dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu 
na rok 2021. 

Wydział Budżetu i 
Finansów- uchwała 
wykonana 

17. Uchwała nr 222.VI.2021 z dnia 16.03.2021r.w sprawie 
powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym 
konkursie ofert ogłoszonym Uchwałą Nr 219.VI.2021 Zarządu 
Powiatu Kępińskiego z dnia 22 lutego 2021 r. 

Wydział Zarządzania 
Projektami i Promocji 
Powiatu- uchwała 
wykonana 

18. Uchwała nr 223.VI.2021 z dnia 16.03.2021 r. w sprawie 
przedłużenia z SPZOZ w Kępnie umowy użyczenia na lokale 
użytkowe położone w Kępnie przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka nr 36. 

Wydział Geodezji, 
Kartografii, Katastru i 
Gospodarki 
Nieruchomościami -
uchwała wykonana 

19. Uchwała nr 224.VI.2021 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie 
ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej - Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kępnie na rok 2021. 

Wydział Edukacji i Sportu- 
uchwała wykonana 

20. Uchwała nr 225.VI.2021 z dnia 23.03.2021 r. w sprawie 
ustalenia wysokości dotacji dla szkoły niepublicznej- Policealnej 
Szkoły Medycznej Epsilon w Kępnie na rok 2021 

Wydział Edukacji i Sportu- 
uchwała wykonana 

21. Uchwała nr 226.VI.2021 z dnia 30.03.2021 r. w sprawie: 
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego za rok 2020 wraz z 
informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 
2020 r. 

Wydział Budżetu i 
Finansów- uchwała 
wykonana 

22. Uchwała nr 227.VI.2021 z dnia 8.04.2021. w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kępnie oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania oświadczeń 

PCPR/Sekretarz- uchwała 
wykonana 
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woli w imieniu Powiatu Kępińskiego związanych z Umową Nr 
KLU/000025/15/D z dnia 27 stycznia 2021 roku o realizację 
przez Samorząd powiatowy programu „Zajęcia klubowe w 
WTZ”. 

23. Uchwała nr 228.VI.2021 z dnia 8.04.2021 r. w sprawie: zmiany 
uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 
grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 
2021. 

Wydział Budżetu i 
Finansów- uchwała 
wykonana 

24. Uchwała nr 229.VI.2021 z dnia 08.04.2021r. w sprawie wniosku 
z dnia 08.03.2021r. Zarządu Powiatu Kępińskiego ul. Kościuszki 
5 63-600 Kępno reprezentowanego na podstawie 
pełnomocnictwa z dnia 18.09.2019 przez Pana Jacka 
Małeckiego Wspólnika Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych 
Kępno Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych Okrzyce 7 63-
630 Rychtal o wydanie opinii dotyczącej „Rozbudowa drogi 
powiatowej Nr 5680P poprzez wykonanie ciągu pieszo-
rowerowego na odcinku Łęka Mroczeńska- Żurawiniec”. 

Wydział Architektury i 
Budownictwa- uchwała 
wykonana 

25. Uchwała nr 230.VI.2021 z dnia 08.04.2021r. w sprawie wniosku 
z dnia 05.03.2021r. Zarządu Powiatu Kępińskiego ul. Kościuszki 
5 63-600 Kępno reprezentowanego na podstawie 
pełnomocnictwa z dnia 18.09.2019 przez Pana Jacka 
Małeckiego Wspólnika Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych 
Kępno Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych Okrzyce 7 63-
630 Rychtal o wydanie opinii dotyczącej „Rozbudowa drogi 
powiatowej Nr 5681P na odcinku od skrzyżowania z drogą 
krajową nr 39- Grębanin Kolonia II do granicy z gminą Bralin”. 

Wydział Architektury i 
Budownictwa- uchwała 
wykonana 

26. Uchwała nr 231.VI.2021 z dnia 08.04.2021r. w sprawie wniosku 
z dnia 10.03.2021r. Zarządu Powiatu Kępińskiego ul. Kościuszki 
5 63-600 Kępno reprezentowanego na podstawie 
pełnomocnictwa z dnia 21.04.2020 przez Pana Jacka 
Małeckiego Wspólnika Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych 
Kępno Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych Okrzyce 7 63-
630 Rychtal o wydanie opinii dotyczącej „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 5692P poprzez budowę ciągu rowerowego przy 
drodze powiatowej nr 5692P Mroczeń- Laski- Borek (na odcinku 
Mroczeń-Laski)”. 

Wydział Architektury i 
Budownictwa- uchwała 
wykonana 

27. Uchwała nr 232.VI.2021 z dnia 08.04.2021r. w sprawie wniosku 
z dnia 25.03.2021r. Zarządu Powiatu Kępińskiego ul. Kościuszki 
5 63-600 Kępno reprezentowanego na podstawie 
pełnomocnictwa z dnia 18.09.2019 przez Pana Jacka 
Małeckiego Wspólnika Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych 
Kępno Zakład Usług Projektowo-Konsultingowych Okrzyce 7 63-
630 Rychtal o wydanie opinii dotyczącej „ Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 5682P oraz 5681P relacji Bralin- Mnichowice- 
Nosale (od granicy z gminą Baranów). 

Wydział Architektury i 
Budownictwa- uchwała 
wykonana 

28. Uchwała nr 233.VI.2021 z dnia 15.04.2021 r. w sprawie wyboru 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu 
Kępińskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz 
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Wydział Zarządzania 
Projektami i Promocji 
Powiatu- uchwała 
wykonana 

29. Uchwała nr 234.VI.2021 z dnia 15.04.2021r. w sprawie 
wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi 
gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jej części 
stanowiącej działkę ewidencyjną nr 347/2 położoną w jednostce 

Powiatowy Zarząd Dróg- 
uchwała wykonana 
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ewidencyjnej Kępno – miasto, w obrębie ewidencyjnym Miasto 
Kępno. 

30. Uchwała nr 235.VI.2021 z dnia 15.04.2021r. w sprawie 
wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi 
gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jej części 
stanowiącej działki ewidencyjne nr 599/20, 559/17 i 562/1 
położone w jednostce ewidencyjnej Kępno – miasto, w obrębie 
ewidencyjnym Miasto Kępno. 

Powiatowy Zarząd Dróg- 
uchwała wykonana 

31. Uchwała nr 236.VI.2021 z dnia 30.04.2021r.w sprawie 
udzielenia z budżetu Powiatu Kępińskiego na 2021 rok pożyczki 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w 
Kępnie. 

Wydział Budżetu i 
Finansów- uchwała 
wykonana 

32. Uchwała nr 237.VI.2021 z dnia 30.04.2021r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 
grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 
rok 2021. 

Wydział Budżetu i 
Finansów- uchwała 
wykonana 

33. Uchwała nr 238.VI.2021 z dnia 11.05.2021 r. w sprawie 
udzielenie pełnomocnictwa pracownikom spółki Energia dla 
Miast Sp. z o. o. z siedzibą w Mikołowie, w zakresie 
opracowania i sporządzenia Raportu z realizacji „Programu 
ochrony środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2017-2020 
z perspektywą do 2024” za lata 2019-2020 oraz „Programu 
ochrony środowiska dla Powiatu Kępińskiego na lata 2021-2024 
z perspektywą do 2028 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania 
na środowisko” ( w przypadku jej wymagalności). 

Wydział Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa- uchwała 
wykonana 

34. Uchwała nr 239.VI.2021 z dnia 11.05.2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 
grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 
rok 2021. 

Wydział Budżetu i 
Finansów- uchwała 
wykonana 

35. Uchwała nr 240.VI.2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie 
udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy 
Społecznej w Rzetni do składania oświadczeń woli związanych z 
Umową o powierzenie grantu w ramach programu 
operacyjnego PO WER 2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Fundusz Społecznego realizowanego na 
podstawie Zarządzenia Prezesa NFZ nr 85/2021DEF z dnia 06 
maja 2021 r. w sprawie realizacji projektu grantowego nr 
POWR.05.02.00-00-0001/20 pod nazwą „ Zapewnienie 
bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa 
personelowi zakładów pielęgnacyjno-leczniczych, domów 
pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i 
hospicjów na czas COVID-19”. 

DPS/Sekretarz- uchwała 
wykonana 

36. Uchwała nr 241.VI.2021z dnia 18.05.2021 r. w sprawie 
przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora 
Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem ul. Katowicka 8, 
63-648 Słupia pod Kępnem wicedyrektorowi. 

Wydział Edukacji i Sportu- 
uchwała wykonana 

37. Uchwała nr 242.VI.2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie 
upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

Wydział Edukacji i Sportu- 
uchwała wykonana 

38. Uchwała nr 243.VI.2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie 
przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół 
Specjalnych w Słupi pod Kępnem. 

Wydział Edukacji i Sportu- 
uchwała wykonana 

39. Uchwała nr 244.VI.2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie 
przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie ul. Sienkiewicza 25, 63-600 

Wydział Edukacji i Sportu- 
uchwała wykonana 
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Kępno. 

40. Uchwała nr 245.VI.2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie 
upoważnienia do składania oświadczeń woli. 

Wydział Edukacji i Sportu- 
uchwała wykonana 

41. Uchwała nr 246.VI.2021 z dnia 18.05.2021 r. w sprawie 
przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie. 

Wydział Edukacji i Sportu- 
uchwała wykonana 

42. Uchwała nr 247.VI. 2021 z dnia 31.05.2021r. w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Zastępcy Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania 
oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kępińskiego związanych z 
realizacją Umowy nr 2/2021/AOON z dnia 11.05.2021r. w 
sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków 
Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach 
resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021. 

PCPR/Sekretarz- uchwała 
wykonana 

43. Uchwała nr 248.VI.2021 z dnia 31.05.2021 r. w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Zastępcy Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do składania 
oświadczeń woli w imieniu Powiatu Kępińskiego związanych z 
realizacją Umowy. 

PCPR/Sekretarz- uchwała 
wykonana 

44. Uchwała nr 249.VI. 2021 z dnia 31.05.2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 
grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 
rok 2021. 

Wydział Budżetu i 
Finansów- uchwała 
wykonana 

45. Uchwała nr 250.VI.2021 z dnia 15.06.2021r. w sprawie 
powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji na 
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się 
w gminnych ewidencjach zabytków położonych na obszarze 
powiatu kępińskiego. 

Wydział Zarządzania 
Projektami i Promocji 
Powiatu- uchwała 
wykonana 

46. Uchwała nr 251.VI.2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie 
określenia ilości i wartości nagród Starosty Kępińskiego 
przyznawanych w ramach Programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

Wydział Edukacji i Sportu- 
uchwała wykonana 

47. Uchwała nr 252.VI.2021 z dnia 22.06.2021 r. w sprawie nabycia 
na rzecz Powiatu Kępińskiego nieruchomości gruntowych 
położonych w obrębie geodezyjnym Donaborów, gmina 
Baranów zajętych pod drogę powiatową nr 5701 P. 

Wydział Geodezji, 
Kartografii, Katastru i 
Gospodarki 
Nieruchomościami- 
uchwała wykonana 
 

48. Uchwała nr 253.VI.2021 z dnia 14.07.2021 r. w sprawie 
udzielenia w 2021 roku spółkom wodnym dotacji celowej z 
budżetu Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na realizację 
robót ze składek członkowskich na bieżące utrzymanie wód i 
urządzeń wodnych. 

Wydział Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa- uchwała 
wykonana  

49. Uchwała nr 254.VI.2021 z dnia 14.07.2021 r. w sprawie 
wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 
oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Zastępcy Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie do realizacji 
programu ze środków PFRON „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

PCPR/Sekretarz- uchwała 
wykonana 
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sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- 
Moduł IV. 

50. Uchwała nr 255.VI. 2021 z dnia 14.07.2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 
grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 
rok 2021. 

Wydział Budżetu i 
Finansów- uchwała 
wykonana 

51. Uchwała nr 256.VI.2021 z dnia 30.07.2021r. w sprawie 
wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg 
powiatowych nr 5613P, nr 5612P i nr 5574P w mieście 
Ostrzeszów. 

Powiatowy Zarząd Dróg- 
uchwała wykonana 

52. Uchwała nr 257.VI.2021 z dnia 17.08.2021 r. w sprawie 
przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół i 
placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Kępiński. 

Wydział Edukacji i Sportu- 
uchwała wykonana 

53. Uchwała nr 258.VI.2021 z dnia 17.08.2021 r. w sprawie 
wyznaczenia nauczyciela, który będzie zastępował dyrektora 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kępnie w trakcie jego 
nieobecności. 

Wydział Edukacji i Sportu- 
uchwała wykonana 

54. Uchwała nr 259.VI.2021 z dnia 17.08.2021 r. w sprawie 
udzielenia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kępnie upoważnienia do realizacji projektu 
realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

PCPR/Sekretarz- uchwała 
wykonana 

55. Uchwała nr 260.VI.2021 z dnia 24.08.2021r. w sprawie 
wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg 
gminnych w mieście Ostrzeszów. 

Powiatowy Zarząd Dróg- 
uchwała wykonana 

56. Uchwała nr 261.VI.2021 z dnia 24.08.2021 r. w sprawie 
prowadzenia kontrolingu działalności SP ZOZ w Kępnie oraz 
doradztwa restrukturyzacyjnego w celu poprawy wyniku 
finansowego. 

Wydział Budżetu i 
Finansów- uchwała 
wykonana 

57. Uchwała nr 262.VI.2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie 
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Powiatu Kępińskiego za pierwsze półrocze 2021 roku, 
informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 
finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o 
których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych oraz informację o przebiegu 
wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2021 
roku, dla których organem założycielskim jest Powiat. 

Wydział Budżetu i 
Finansów- uchwała 
wykonana 

58. Uchwała nr 263.VI.2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie terminu 
i sposobu przyjmowania uwag i opinii do projektu Programu 
Współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2022. 

Wydział Zarządzania 
Projektami i Promocji 
Powiatu-uchwała 
wykonana 

59. Uchwała nr 264.VI. 2021 z dnia 31.08.2021 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. 

Wydział Geodezji, 
Kartografii, Katastru i 
Gospodarki 
Nieruchomościami- 
uchwała wykonana 
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60. Uchwała nr 265.VI. 2021 z dnia 31.08.2021 r. w sprawie 
przyznania stypendiów Starosty Kępińskiego. 

Wydział Edukacji i Sportu- 
uchwała wykonana 

61. Uchwała nr 266.VI.2021 z dnia 8.09.2021 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 
grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 
2021. 

Wydział Budżetu i 
Finansów- uchwała 
wykonana 

62. Uchwała nr 267.VI.2021 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie 
przyznania nagrody Starosty Kępińskiego. 

Wydział Edukacji i Sportu- 
uchwała wykonana 

63. Uchwała nr 268.VI.2021 z dnia 21.09.2021 r. Zarządu Powiatu 
Kępińskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady 
Powiatu Kępińskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu powiatu na rok 2021. 

Wydział Budżetu i 
Finansów- uchwała 
wykonana 

64. Uchwała nr 269.VI.2021 z dnia 21.09.2021 r. w sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół 
Specjalnych w Słupi pod Kępnem w zakresie realizacji programu 
„Rehabilitacja 25 plus”. 

Sekretarz- uchwała 
wykonana 

65. Uchwała nr 270.VI.2021 z dnia 13.10.2021 r. sprawie zmiany 
uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 
grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 
rok 2021. 

Wydział Budżetu i 
Finansów- uchwała 
wykonana 

66. Uchwała nr 271.VI.2021 z dnia 26.10.2021 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji 
zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej 
pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 
2022r. 

Wydział Zarządzania 
Projektami i Promocji 
Powiatu-uchwała 
wykonana 

67. Uchwała nr 272.VI.2021 z dnia 9.11.2021 r. w sprawie wsparcia 
realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, 
dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na 
terenie Powiatu Kępińskiego. 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie- uchwała 
wykonana 

68. Uchwała nr 273.VI.2021 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie 
sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego. 

Wydział Budżetu i 
Finansów- uchwała 
wykonana 

69. Uchwała nr 274.VI.2021 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie 
sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej 
Powiatu Kępińskiego na rok 2022 wraz z uzasadnieniem. 

Wydział Budżetu i 
Finansów- uchwała 
wykonana 

70. Uchwała nr 275.VI.2021 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie 
powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych 
w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania 
publicznego pn. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 
oraz edukacji prawnej w Powiecie Kępińskim w 2022r. 

Wydział Zarządzania 
Projektami i Promocji 
Powiatu-uchwała 
wykonana 

71. Uchwała nr 276.VI.2021 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie wyboru 
długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do 
wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach 
publicznych. 

Wydział Budżetu i 
Finansów- uchwała 
wykonana 

72. Uchwała nr 277.VI.2021 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie: zmiany 
uchwały Nr XXVI/153/2020 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 22 
grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 
2021. 

Wydział Budżetu i 
Finansów- uchwała 
wykonana 

73. Uchwała nr 278.VI.2021 z dnia 23.11.2021 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Kępnie. 

Sekretarz- uchwała 
wykonana 

74. Uchwała nr 279.VI.2021 z dnia 29.11.2021 r. w sprawie wyboru Wydział Zarządzania 



20 | S t r o n a  
 

oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. 
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej w Powiecie Kępińskim w 2022r. 

Projektami i Promocji 
Powiatu-uchwała 
wykonana 

75. Uchwała nr 280.VI.2021 z dnia 7.12.2021 r. w sprawie 
powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert 
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań 
publicznych w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu 
ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka 
interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Kępińskiego. 

Wydział Zarządzania 
Projektami i Promocji 
Powiatu-uchwała 
wykonana 

76. Uchwała nr 281.VI.2021 z dnia 14.12.2021r. w sprawie wyboru 
ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wsparcia 
realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej, 
dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej na 
terenie Powiatu Kępińskiego. 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie- uchwała 
wykonana 

77. Uchwała nr 282.VI.2021 z dnia 14.12.2021r. w sprawie przyjęcia 
autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kępińskiego. 

Wydział Budżetu i 
Finansów- uchwała 
wykonana 

78. Uchwała nr 283.VI.2021 z dnia 14.12.2021r. w sprawie przyjęcia 
autopoprawki do złożonego projektu budżetu Powiatu 
Kępińskiego na rok 2022. 

Wydział Budżetu i 
Finansów- uchwała 
wykonana 

79. Uchwała nr 284.VI.2021 z dnia 21.12.2021r. w sprawie 
przyznania nagrody rocznej za 2020r. Dyrektorowi Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Kępnie. 

Sekretarz- uchwała 
wykonana 

80. Uchwała nr 285.VI.2021 z dnia 21.12.2021r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. 

PCPR/Sekretarz- uchwała 
wykonana 

81. Uchwała nr 286.VI.2021 z dnia 30.12.2021r. w sprawie przyjęcia 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia 
nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe 
obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia 
form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane w roku 2022. 

Wydział Edukacji i Sportu- 
uchwała wykonana 
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Realizacja zadań powiatu 
 

Nazwa zadania Edukacja publiczna 
 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie 

Komórką organizacyjną prowadzącą sprawy oświaty i sportu jest Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kępnie. 
Powiat Kępiński jest organem prowadzącym dla następujących jednostek oświatowych: 
1. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie. 
2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie w skład którego wchodzi:  

 Liceum Ogólnokształcące Nr II w Kępnie; 

 Technikum Nr 1 w Kępnie. 
3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie w skład którego wchodzi: 

 Technikum Nr 2 w Kępnie; 

 Szkoła Branżowa I Stopnia w Kępnie; 

 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie Liceum Ogólnokształcące dla   Dorosłych w Kępnie; 

 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie Szkoła policealna Nr 2 (bez  naboru). 
4. Zespół Szkół Specjalnych w Słupi pod Kępnem w skład którego wchodzi: 

 Szkoła Podstawowa Specjalna w Słupi pod Kępnem; 

 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Słupi pod Kępnem. 
5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie. 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania  
w 2021 r. 

W szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kępiński w okresie od stycznia do sierpnia 2021 roku pobierało naukę 2009 
uczniów w 75 oddziałach szkolnych oraz 50 uczniów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 2 oddziałach.  
Do Zespołu Szkół Specjalnych uczęszczało 101 uczniów w 18 oddziałach. 
33 dzieci objętych było wczesnym wspomaganiem. 
W okresie od września 2021 roku do szkół ponadpodstawowych uczęszcza 2070 uczniów w 78 oddziałach oraz 18 uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w 1 oddziale. 
Do Zespołu Szkół Specjalnych uczęszcza 100 uczniów w 19 oddziałach. 
39 dzieci objętych jest wczesnym wspomaganiem a 51 programem „Za życiem”  
Stan zatrudnienia nauczycieli wynosił 206,37 etaty przeliczeniowe. 
Liczba pracowników administracji i obsługi to 48,79 etatów.   
 
W 2021 r. Licea i Technika ukończyło 311 absolwentów, do egzaminu maturalnego przystąpiło 303. 
Egzamin maturalny zdało 280 uczniów tj. 92,4 %. Średnia zdawalność w kraju wyniosła 83,0 % a Wielkopolski 82,0 %. 
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Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: 
W Technikum Nr 1 zdawalność wyniosła 79,0% ,w Technikum Nr 2 85,0% a w Szkole Branżowej I stopnia 75,0 %.  
 
Analizie poddano losy absolwentów kończących szkołę w 2021 roku. Z 407 uczniów kończących naukę studia dzienne podjęło 101 (24,8%), 
zaoczne lub wieczorowe 73 (17,9%), szkołę policealną wybrało 18 (4,4%), a technika i licea dla dorosłych 3 (0,7%). Dalszej nauki nie podjęło 
209 tj. 51,4%.  
Pracę w kraju podjęło 230 tj. 56,5% absolwentów, 160 tj. 39,3 % nie podjęło pracy. 
10 absolwentów (tj. 2,5 %) podjęło pracę za granicą. O 7 absolwentach (tj. 1,7 %) nie udało się zebrać danych.  
 
W rankingu „PERSPEKTYW” za 2021 roku Liceum Ogólnokształcące Nr I im. mjra H. Sucharskiego zdobyło tytuł „srebrnej szkoły” zajmując 17 
miejsce w Wielkopolsce,  LO Nr II w ZSP Nr 1 zajęło 84 miejsce i tytuł „brązowej szkoły”. W rankingu techników Technikum Nr 1 w ZSP Nr 1 
zajęło 45 a Technikum Nr 2 – 76 miejsce w Wielkopolsce. 
 
Ważniejsze programy i inicjatywy realizowane przez szkoły: 
 
ZSP Nr 1:  
- program ,,Czas zawodowców BIS zawodowa Wielkopolska” 
- Erasmus + „Wszyscy żyjemy w świecie cyfrowym”, ,,Partnerstwo strategiczne”, 
- program ,,Szkolny Klub Sportowy’, 
- projekt ,,Miesiące zawodowców”, 
- udział w realizacji projektu „Wolni nie uzależnieni”, 
- organizowanie akcji społecznych i charytatywnych – Szkolne Koło Wolontariatu, 
- udział w projekcie „Dar życia” 
- V Bieg Integracyjny „Goń marzenia”, 
- organizacja obchodów „100- lecia Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Kępińskim”, 
- program „Poznaj Polskę” 
 
 ZSP Nr 2: 
- projekt „LOWE za granicą – program Erasmus, Akcja 1 Mobilność Kadry Edukacji Dorosłych, 
- program ,,Czas zawodowców BIS zawodowa Wielkopolska”, 
- program Edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” realizowany z PIP Poznań, 
- „Nowoczesne metody i techniki doskonalenia kompetencji uczniów technikum” – panel na platformie Zawodowcy org. 
 
LO Nr I: 
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- Erasmus + projekt ,,Partnerstwo strategiczne”, 
- Wymiana polsko-niemiecka ze szkołą w Aurich, 
- program ,,Szkolny Klub Sportowy’, 
- program profilaktyczny „Wybierz życie – pierwszy krok”, 
- projekt „Europa” 
- Europejski Dzień Języków, 
- polsko-niemiecko-hiszpański projekt e-Twinning „Adwentskalender”, 
- projekt profilaktyki czerniaka „Znamię! Znam je?”, 
- Projekt „Lubię Październik – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych”, 
- Szkolny Konkurs Twórczości Własnej Młodzieży. 
 
ZSS: 
- program „Rehabilitacja 25 plus”, 
- Erasmus – rozwój kompetencji kadry w celu zwiększenia szans na samodzielne funkcjonowanie uczniów z niepełnosprawnościami, 
- Erasmus – Matematyka to zabawa – wspieranie nabywania umiejętności i kompetencji uczniów. 
- program „Za Życiem”,  
- dotacja na podręczniki szkolne.  
- program „Poznaj Polskę”, 
- program „Laboratorium Przyszłości”, 
- program Szkolny Klub Sportowy. 
Ponadto wiele inicjatyw o zasięgu lokalnym np.: Europejski Tydzień Autyzmu, Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, , Światowy 
Dzień Wiedzy o Autyzmie, Światowy Dzień Osób z Zespołu Downa. 
 
Wszystkie placówki biorą także czynny udział w zawodach sportowych, konkursach olimpiadach oraz imprezach artystycznych 
organizowanych przez kuratorium oświaty oraz przez szkoły wspólnie ze starostwem powiatowym. Ze względu na pandemię duża część 
imprez została odwołana. 
  
Powiat nagradza uczniów osiągających wysokie wyniki nauczania lub znaczące sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych i 
zawodach sportowych w ramach Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów . Za wysokie wyniki w nauce (śr. wyższa 
niż 5,3) oraz osiągnięcie znaczących wyników w konkursach i olimpiadach szczebla minimum wojewódzkiego wyróżniono 38 uczniów. Za 
osiągnięcia sportowe i zdobycie medali w finałach wojewódzkich wyróżniono 4 uczniów. 
Corocznie przyznawane są uzdolnionym uczniom stypendia Starosty Kępińskiego. W roku szkolnym 2021/2022 przyznano uczniom 15 
stypendiów w wysokości 150 zł miesięcznie w okresie od września do czerwca. 
Wydział Edukacji i Sportu realizował zadania dotyczące programu stypendialnego realizowanego przez Marszałka Województwa 
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Wielkopolskiego o charakterze socjalnym. Stypendia uzyskało 7 uczniów. 
  
W ramach zadań realizowanych przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w 2021 roku przeprowadzono 472 badania pedagogiczne, 601 
badań psychologicznych, 121 badań logopedycznych, 12 badań związanych z wyborem kierunku kształcenia.  
W ramach działalności orzeczniczej Poradnia wydała 514 opinii i 107 orzeczeń. 
Z terapii indywidualnej skorzystały 162 a z porad i konsultacji 293 osoby. 
 
Wydział Edukacji i Sportu realizował zadania z zakresu dotowania szkół niepublicznych (niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
w Kępnie oraz Policealna Szkoła Medyczna EPSILON) w oparciu o miesięczne wykazy liczbowe słuchaczy. 
 
W ramach prowadzonego przy starostwie funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów pozytywnie rozpatrzono 9 
wniosków. 

Inwestycje realizowane w 
obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

ZSP Nr 1: 

 remont sanitariatów i korytarza, 

 remont dachu i schodów ewakuacyjnych sali gimnastycznej, 

 remont i wyposażenie pracowni chemicznej, 
ZSP Nr 2: 

 modernizacja kotłowni sali gimnastycznej, 

 remont pokoju nauczycielskiego, 

 dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont piwnic i korytarzy, 
 
LO Nr I: 

 budowa sali gimnastycznej, 

 malowanie korytarzy i klatki schodowej, 

 wymiana rynien spustowych, 
 
ZSS: 

 remont komina stalowego, 

 wymiana instalacji elektrycznej, wymiana drzwi, malowanie klas i korytarzy (I piętro), 

 konserwacja niecki basenowej, 

 modernizacja oświetlenia 
 
PPP: 
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 wymiana drzwi w części pomieszczeń, 

 adaptacja i remont pomieszczenia na pokój socjalny. 

Nazwa zadania Kultura fizyczna i turystyka 
 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne 
w jednostkach realizujące 
zadanie 

Komórką organizacyjną prowadzącą sprawy związane z kulturą fizyczną i turystyką jest Wydział Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kępnie. 
 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania  
w 2021 r. 

Imprezy sportowe zrealizowane w ramach XXII Igrzysk Dzieci, XXII Igrzysk Młodzieży Szkolnej, XXII Licealiady. 
W związku z panującą pandemią znaczna część zawodów i turniejów została odwołana. 
 
Igrzyska Dzieci  

1. Mistrzostwa Powiatu w Futsalu Chłopców, 
2. Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt i Chłopców, 
3. Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców, 
4. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców, 
5. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców, 
6. Mistrzostwa Powiatu w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców. 

 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej” 

1. Mistrzostwa Powiatu w Futsalu Chłopców, 
2. Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych Biegach Przełajowych,. 
3. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców, 
4. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców, 
5. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców, 
6. Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Plażowej Dziewcząt i Chłopców, 
7. Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców. 

 
Licealiada  

1. Mistrzostwa Powiatu w Futsalu, 
2. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej Chłopców, 
3. Mistrzostw Powiatu w Siatkówce Dziewcząt i Chłopców, 
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4. Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych Biegach Przełajowych, 
5. Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Plażowej Dziewcząt i Chłopców, 
6.  Mistrzostwa Powiatu i Finał Rejonu Kaliskiego Ligi Szkół, Ponadpodstawowych w Lekkoatletyce. 

 
Imprezy towarzyszące: 
1. Mistrzostwa Powiatu w Biegach na Orientację Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych 
 
Ważniejsze osiągnięcia sportowe: 

 II miejsce w Wielkopolsce w drużynowych biegach na orientację - chłopców – LO Nr I, 

 III miejsce w Wielkopolsce w drużynowych biegach na orientację – dziewcząt – LO Nr I 
Za osiągnięcia sportowe i zdobycie medali w finałach wojewódzkich Nagrodą Starosty wyróżniono 4 uczniów. 
 
W rywalizacji sportowej szkół ponadpodstawowych LO Nr I zajęło 6 miejsce a ZSP Nr 1- 15 w Wielkopolsce na 271 sklasyfikowanych szkół.  
W klasyfikacji powiatów Powiat Kępiński zajął 5 miejsce. 

Inwestycje realizowane w 
obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

Nazwa zadania Promocja i ochrona zdrowia 
 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie 

Komórką organizacyjną prowadzącą sprawy z zakresu promocji i ochrony zdrowia jest Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa 
Powiatowego w Kępnie. 
  

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania  
w 2021 r. 

W 2021 roku podjętych zostało szereg zadań i inicjatyw związanych z promocją i ochroną zdrowia. Kluczowy obszar aktywności w tym 
zakresie stanowiło funkcjonowanie i rozwój Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie.  
W ramach współpracy Powiatu Kępińskiego i SPZOZ w Kępnie opracowanych zostało szereg projektów inwestycyjnych stanowiących 
następnie źródło finansowania zadań inwestycyjnych. W 2021 roku rozpoczęto realizację dwóch inwestycji tj.  

 rozbudowy Oddziału Leczniczo – Rehabilitacyjnego w Grębaninie (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) 
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Wizualizacja obiektu  

 
 

 przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zakładająca powiększenie istniejącego oddziału do 6 łóżek poprzez 
dobudowę fragmentu nowej kubatury, przebudowę oddziału położniczo-ginekologicznego i noworodkowego oraz przebudowa traktu 
porodowego 
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Prace związane z rozbudową SPZOZ w Kępnie 

 
W przypadku pierwszego z zadań inwestycyjnych Powiat Kępiński w 2020 roku otrzymał dofinansowanie w kwocie 7 000 000 złotych, co 
skutkowało wszczęciem procedury związanej z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej dla tego przedsięwzięcia. Realizacja 
zadania (rozpoczęcie robót budowlanych) będzie miało miejsce w latach 2022-2023. 
W przypadku drugiego z zadań inwestycyjnych Powiat Kępiński otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 5 500 000 złotych. Realizację zadania powierzono SPZOZ w Kępnie. Inwestycja obecnie w fazie realizacji. 
   
Ważną część aktywności Powiatu Kępińskiego w obszarze ochrony zdrowia było wsparcie finansowe z budżetu Powiatu Kępińskiego 
przekazane na rzecz SPZOZ w Kępnie z przeznaczeniem na rzecz rozwoju tej jednostki. 
W 2021 roku podpisano umowę pożyczki na kwotę 1 000 000 złotych. 
 
W 2021 roku swoją kadencję kontynuowała Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie. W 2021 roku 
odbyły się 4 posiedzenia rady. 
 
Programy profilaktyczne zrealizowane w 2021 roku  

 PIJANY ŻYCIEM 
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Celem projektu było zwiększenie świadomości na temat szkód (negatywnych następstw) wynikających z prowadzenia niezdrowego 
stylu życia, w tym używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne – NSP, pozamedyczne 
stosowanie produktów leczniczych np. leki uspokajające i nasenne) oraz wskazanie postaw i zachowań prozdrowotnych je 
eliminujących poprzez działania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej osób dorosłych, dzieci i młodzieży.  
Realizacja projektu podzielona została na dwa bloki. Pierwszy blok to organizacja w październiku 2021 roku rajdu Nordic – Walking, 
rajdu rowerowego i rajdu rolkowego dla młodzieży, dzieci i dorosłych – 100 osób. Trasa rajdów przez miasto i gminę Kępno z trzema 
przystankami w instytucjach zajmujących się zapobieganiem i usuwaniem skutków nadużywania alkoholu i środków odurzających                                                                                                                                     
Drugi blok to cykl zajęć edukacyjnych adresowanych do młodzieży szkół ponadpodstawowych realizowany w okresie październik – 
grudzień 2021 roku. 
Projekt zrealizowano w ramach pozyskanego dofinansowania ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie …. 
Projekt zrealizował Powiat Kępiński w partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Kępnie oraz Komendą Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej w Kępnie. 
Przedstawiony wyżej projekt został nagrodzony w konkursie „Zdrowy Samorząd” w ramach VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.  
 

 
Na starcie rajdu 

 „Alzheimer – rozumiem – wspieram” 
Powiat Kępiński brał udział w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Alzheimer – rozumiem – wspieram” zorganizowanej przez 
Alzheimer Polska – związek organizacji pozarządowych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Celem kampanii było zwiększenie wiedzy 
na temat choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia (demencji) oraz o potrzebach osób chorych i ich opiekunów rodzinnych. 
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 REALIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI CZERNIAKA NA TERENIE POWIATU KĘPIŃSKIEGO EDYCJA 2020/2021 
Szkoły ponadpodstawowe z powiatu kępińskiego w roku szkolnym 2020/2021 były zaangażowane w realizację ogólnopolskiego 
programu profilaktyki czerniaka w ramach podjętej współpracy przez Powiat Kępiński oraz Studenckie Koło Naukowe Onkoma przy 
Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – 
Państwowego Instytutu Badawczego. W zajęciach udział wzięło 946 uczniów. 

Inwestycje realizowane w 
obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat Kępiński w obszarze ochrony zdrowia przedstawiono w punkcie wyżej. 
 
Szczegółowy opis w/w zadań ujęto w punkcie „Wykonanie zadań inwestycyjnych Powiatu Kępińskiego w 2021 roku” 
  

Nazwa zadania Pomoc społeczna 
 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie 

Komórkami organizacyjnymi prowadzącymi sprawy z zakresu pomocy społecznej są: 
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 
2. Dom Pomocy Społecznej w Rzetni 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania  
w 2021 r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 
W 2021 roku przeprowadzono postępowania administracyjne zmierzające do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni 6 osób oraz 
postępowanie mające na celu kontynuacje pobytu w DPS 2 osób. Łącznie w DPS w Rzetni umieszczonych zostało 5 nowych osób (w tym 3 osoby z 
obszaru powiatu kępińskiego) 
W związku z zainteresowaniem umieszczeniem w DPS praktycznie przez cały 2021 rok obowiązywała lista oczekujących na przyjęcie. Wszystkie osoby 
oczekujące zostały umieszczone w placówce.  
W 2021 roku przeprowadzone zostały 4 postępowania administracyjne, poprzedzone wywiadami środowiskowymi przeprowadzonymi przez 
pracownika socjalnego DPS w Rzetni, zmierzających do ponownego ustalenia w drodze decyzji wysokości odpłatności niektórych mieszkańców DPS w 
związku ze zmianą ich sytuacji dochodowej (powyżej 10% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej). 
 
W listopadzie 2020 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert w sprawie wsparcia realizacji zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej 
dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej ba terenie powiatu kępińskiego w 2021 roku. Niestety w odpowiedzi na powyższy konkurs 
nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym w 2021 roku Powiat Kępiński nie realizował zadania w własnego tj. prowadzenia ośrodka 
interwencji kryzysowej.  
Ponadto część zadań związanych z interwencją kryzysową zrealizowanych zostało przez działający przy Centrum Punktu Interwencji Kryzysowej (PIK). 
 
W ramach PIK-u pomoc prawna, psychologiczna i socjalna. 
W 2021 roku ze wsparcia w Punkcie skorzystało 131 osób będących w różnych sytuacjach kryzysowych. Liczba ta jest nieadekwatna do rzeczywistej 
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ilości udzielanych porad, gdyż 1 osoba korzysta z pomocy wielu specjalistów (choć w statystyki jest wpisywana raz - jako klient) i przychodzi po porady 
wielokrotnie.  
W 2021 roku łącznie z pomocy psychologa skorzystało 31 osób, odbyło się 60 wizyt, z pomocy prawnika skorzystało 65 osób, a z pomocy pracownika 
socjalnego 40 osób, odbyło się 85 konsultacji. 
 
Kolejnym zadaniem wynikającym z Programu przeciwdziałania przemocy rodzinie jest realizacja Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie. W 2021 roku zrealizowano program w wymiarze 70 godzin (w okresie od 13 września 2021 roku do 06 grudnia 2021 
roku). Zostały podpisane 3 kontrakty na udział w programie, z sukcesem ukończyło zajęcia 2 uczestników. Głównym celem udziału w programie 
korekcyjno – edukacyjnym jest powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy i rozwijanie umiejętności 
samokontroli. 
 
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni 
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni jest powiatową jednostką organizacyjną pomocy społecznej przeznaczoną dla 64 osób dorosłych, obojga płci, 
przewlekle somatycznie chorych. 
Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne mieszkańców. Zakres i poziom 
świadczeń domu dostosowany jest do zindywidualizowanych potrzeb mieszkańców. Mieszkańcom zapewnia się warunki bezpiecznego i godnego 
życia, intymność i niezależność.  
  
W 2021 roku przyjęto do DPS 6 osób: w tym 2 mężczyzn i 4 kobiety. 
Zmarło 8 osób: w tym 4 mężczyzn i 4 kobiety.  
Placówka w związku z trwającą w 2021 roku pandemią COVID-19 zrealizowała projekt finansowany że środków unijnych pn. „Zapewnienie 
bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów 
pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”- o wartości 32 068,44zł. 
 
W związku z utrzymującym się stanem pandemii Covid-19 w placówce zostały opracowane specjalne procedury przeciwdziałania wystąpieniu 
zachorowania. Ponadto przygotowano i wdrożono instrukcje postępowania w przypadku zachorowania mieszkańca lub personelu. Zgodnie z 
rekomendacjami placówka miała przygotowane pomieszczenia do odbywania kwarantanny zarówno przez mieszkańców jak i pracowników. Od 
marca 2020r. DPS dział w ścisłym reżimie sanitarnym, co wiązało się z licznymi uciążliwościami i ograniczaniem zarówno dla mieszkańców jaki 
pracowników (między innymi ograniczone możliwości kontaktu z rodzinami).   
  

Inwestycje realizowane w 
obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie 
Nie dotyczy 
 
Dom Pomocy Społecznej w Rzetni: 
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Nie dotyczy 

Nazwa zadania Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 
 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie 

Komórką organizacyjną prowadzącą sprawy z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Kępnie / Zespół ds. Pieczy Zastępczej/ Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej i Projektów 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2021 r.  

Ogółem w 2021 roku Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej obejmował wsparciem 59 rodzin zastępczych, tj. 22 rodziny zastępcze 
spokrewnione z dzieckiem, 22 rodziny zastępcze niezawodowe, 14 rodzin zastępczych zawodowych oraz 1 pogotowie rodzinne. W roku 2021 
wychowywało się w nich łącznie 108 dzieci. Część z nich opuściła rodziny zastępcze, wracając do rodziny biologicznej, trafiając do adopcji lub 
usamodzielniła się. 
Na dzień 31 grudnia 2021 roku łącznie w pieczy zastępczej pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie przebywało 94 
dzieci.  
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje również pracę z rodziną biologiczną, poprzez konsultacje, a także organizację spotkań z 
dziećmi na terenie Centrum. W 2021 roku 4 rodziny biologiczne utrzymywały kontakty ze swoimi dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej. 
 
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, pełniącym funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kępnie w 2021 roku 
zatrudnionych było 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz jeden pracownik Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, wykonujący 
zadania koordynatora. Do zadań koordynatorów należy: udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w 
realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej. 
 
W 2021 roku koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej odbywali w rodzinach zastępczych wizyty osobiste i pozostawali w kontakcie 
telefonicznym, w przypadku diagnozy koronawirusa. Kilkanaście rodzin zastępczych odbyło kwarantanny, w związku z wystąpieniem choroby 
lub podejrzenia zakażania wirusem. Koordynatorzy udzielali pomocy rodzinom zastępczym lub wychowankom w zorganizowaniu konsultacji 
ze specjalistami. Utrzymywali kontakty z wychowawcami bądź pedagogami szkolnymi. W ramach swych obowiązków dokonali 224 ocen 
sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz przeprowadzili 34 oceny okresowe indywidualnego 
programu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Ponadto dokonano 15 ocen funkcjonowania rodzin zastępczych. 
 
W 2021 roku przygotowano decyzje w indywidualnych sprawach oraz wykonywano zadania wynikające z przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 
 
W 2021 prowadzono postępowania administracyjne i sporządzono 218 decyzji w sprawie następujących świadczeń: 

a) pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej – 26 decyzji 



33 | S t r o n a  
 

b) zwiększone koszty utrzymania dziecka niepełnosprawnego – 5 decyzji 
c) dodatek wychowawczy, tzw. „500+” – 144 decyzje 
d) pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej – 13 decyzji 
e) utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych – 4 decyzje 
f) pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych – 1 decyzja, 
g) przyznanie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich – 5 decyzji 
h) dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - 6 decyzji, 
i) zmieniających świadczenia – 94 decyzje 
j) uchylających świadczenie – 22 decyzje 
k) dotyczących zwrotu nienależnie pobranego świadczenia – 11 decyzji 
l) odmowa przyznania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodziny zawodowej – 1 decyzja (podtrzymana przez     

SKO w Kaliszu i SA w Poznaniu) 
 
Prowadzono 23 postępowania w sprawie ustalenia sytuacji bytowo - finansowej osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej. 
 
Po przeprowadzeniu ww. postępowań administracyjnych sporządzono 35 decyzji w sprawie ponoszenia opłaty przez rodziców biologicznych 
za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub 
odstąpienia od ustalenia opłaty. 
 
Prowadzono 23 postępowania w sprawie ustalenia sytuacji bytowo - finansowej osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka 
w pieczy zastępczej. 
 
W 2021 roku w rodzinnej formie pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kępińskiego przebywało 108 dzieci (pochodzących z terenu Powiatu 
Kępińskiego i innych powiatów) w 59 rodzinach. 
 
W 2021 roku w rodzinnej formie pieczy zastępczej poza Powiatem Kępińskim przebywało 12 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kępińskiego. 
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza Powiatem Kępińskim przebywało 2 dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kępińskiego: 2 
dzieci w Domu Dziecka w Komornikach 
W 2021 roku w rodzinnej formie pieczy zastępczej na terenie Powiatu Kępińskiego przebywało 46 dzieci pochodzących z terenu innych 
powiatów. 
 
W 2021 roku podpisanych zostało łącznie 9 nowych porozumień z innymi powiatami dotyczących umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy 
zastępczej: 
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-3 porozumienia dotyczyły wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 
-1 porozumienie zawarto w sprawie ponoszenia wydatków na wynagrodzenie dla prowadzącego rodzinny dom dziecka.  
-5 porozumień zostało zawartych w związku z umieszczeniem dzieci pochodzących z terenu innego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie 
Powiatu Kępińskiego. 
 
współpraca między powiatami na podstawie porozumień i aneksów 

 sprawy dotyczące dzieci z innych powiatów umieszczanych na terenie Powiatu Kępińskiego - w 2021 roku współpraca odbywała się z 
22 powiatami w oparciu o 59 porozumień. 

 sprawy dotyczące dzieci z Powiatu Kępińskiego umieszczanych na terenie innych powiatów - w 2021 r. współpraca odbywała się z 8 
powiatami w oparciu o 14 porozumień. 

 
Przedmiotowe sprawy dotyczą porozumień, które swój początek miały w 2012 roku a długość ich obowiązywania określona jest m.in. do 
momentu opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej – jednak nie dłużej niż do 25 roku życia dziecka lub na skutek rozwiązania rodziny 
zastępczej. 
 
W 2021 roku sporządzono 1 umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz 13 aneksów do ww. umów. 
Ponadto sporządzono 4 umowy z osobami do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich oraz 1 aneks do tego 
typu umowy. 
 
W 2021 roku sporządzono 416 list wypłat świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych. 
 

Inwestycje realizowane w 
obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

Nazwa zadania Polityka prorodzinna 
 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie. 

Komórką organizacyjną prowadzącą sprawy z zakresu polityki prorodzinnej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie / Zespół ds. Pieczy 
Zastępczej/ Zespół Wsparcia Rodziny 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 

W zakresie polityki prorodzinnej, Centrum wspomaga przede wszystkim rodzicielstwo zastępcze poprzez organizowanie festynów czy imprez 
integracyjnych dla dzieci z rodzin zastępczych, co w 2021 roku było uniemożliwione przez obostrzenia związane z pandemią Covid – 19.  
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w 2021 r. Istniała natomiast możliwość korzystania z bezpłatnych konsultacji z psychologiem, prawnikiem i logopedą.  
 
W roku 2021 placówka wsparcia dziennego zawiesiła swoją działalność z uwagi na panującą pandemie COVID – 19 i ograniczone możliwości 
organizowania zajęć. Odbywały się jednak zajęcia logopedyczne, gdyż były prowadzone w formie indywidualnych konsultacji. 
 
Gabinet psychologiczny obejmuje swoim zadaniem prowadzenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla dzieci z rodzin 
zastępczych z powiatu kępińskiego i ich rodziców zastępczych.  
Zadania psychologa realizowane są w formie indywidualnej poprzez następujące formy oddziaływań: 

 diagnoza psychologiczna – diagnoza potrzeb, osobowości, intelektu, stanu psychicznego wg zapotrzebowania; 

 indywidualna terapia psychologiczna mająca na celu rozwiązywanie bieżących problemów, kształtowanie celów życiowych, 
poszukiwanie własnej drogi życiowej, przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie, budowanie pozytywnego obrazu własnej 
osoby i inne. 

Gabinet psychologiczny czynny jest cztery razy w tygodniu, co znacznie ułatwia dostęp dla rodziców i dzieci borykających się z różnymi 
trudnościami czy problemami. 
W 2021 roku z pomocy psychologicznej skorzystało 10 dzieci i 2 rodziny zastępcze. 
 
Z uwagi na panującą pandemię COVID – 19 w 2021 roku nie odbył się Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. 

Inwestycje realizowane w 
obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 
 
 
 
 

Nazwa zadania 
 

Wsparcie osób niepełnosprawnych 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie 

Komórką organizacyjną prowadzącą sprawy z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Kępnie/Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych/ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania 
w 2021 r. 

W 2021 roku wydano łącznie 1393 decyzje. 
Decyzje wydane w 2021roku przez Powiatowy zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 

 dla 1199 osób ustalono stopień niepełnosprawności, 

 21 osób nie zaliczono do stopnia niepełnosprawności, 

 26 osobom odmówiono ustalenia stopnia niepełnosprawności,  
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 w 23 przypadkach wydano orzeczenie o umorzeniu postępowaniu z powodu zgonu wnioskodawcy lub wycofania wniosku 

 dla 109 dzieci wydano orzeczenie o niepełnosprawności, 

 15 dzieci nie zaliczono do osób niepełnosprawnych 
 
Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, 
pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. 
W 2021 roku liczba osób niepełnosprawnych dorosłych, dzieci i młodzieży ubiegających się o dofinansowanie to: 163 osoby + 52 opiekunów, z czego 
dofinansowanie otrzymało 129 osoby na łączną kwotę 178 699,00 złotych 
 
Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych. 
W roku 2021 złożono 24 wnioski w ramach likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych na kwotę 158 964,00 zł. Wypłacono 
dofinansowanie  23 osobom niepełnosprawnym na ogólną kwotę 114.346,09 zł.   
 
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych 
Na ww. zadanie przewidziano w planie finansowym 259 683.91 zł, wykorzystano 100% 
W roku sprawozdawczym w ramach realizacji zadania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze złożono 400 wniosków, z czego 
przyznano dofinansowanie dla 257 osób niepełnosprawnych (w tym 38 dzieci) i wydatkowano kwotę 223 471,93 zł. W ramach realizacji zadania 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w okresie sprawozdawczym złożono 33 wniosków. 24 wniosków rozpatrzono pozytywnie poprzez przyznanie 
dofinansowania. W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 36 211,98 zł. 
  
Dofinansowanie do kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej. 
Warsztat terapii zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy 
możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Na działalność 
WTZ w Słupi pod Kępnem w roku 2021 przekazano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę - 976.320,00 złotych 
tj. 90% kosztów działalności, natomiast 10% kosztów finansuje samorząd powiatowy tj. 108 480,00 złotych. Obecnie WTZ obejmuje opieką 45 osób 
niepełnosprawnych. 
 
Dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 
W 2021 r. dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych otrzymało 5 organizacji pozarządowych na ogólną 
kwotę 17 005,20 złotych. Jednak z powodu ciągłej sytuacji pandemii Covid-19, tylko 2 organizacje wykorzystały przyznane dofinansowanie na kwotę 
9.920,00 złotych 
 
Program „Aktywny Samorząd” w ramach następujących obszarów wsparcia: 
Moduł I: 
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 Obszar A - likwidacja bariery transportowej poprzez: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w 
uzyskaniu prawa jazdy kat. B; 

 Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym poprzez: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub 
jego elementów oraz oprogramowania , dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i 
oprogramowania; pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu  

 Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się poprzez: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu 
sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym , pomoc w zakupie protezy kończyny, w której 
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości , pomoc w zakupie 
skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego  

 Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub 
przedszkolu albo pod inną tego typu opieką). 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 
W wyniku udzielonego wsparcia osoby niepełnosprawne uzyskały dofinansowanie na: 

 Moduł I – 24 umowy, na łączną kwotę 156.554,85 zł. 

 Moduł II – 32 umowy, na łączną kwotę 129.857,05 zł. 

Inwestycje realizowane w 
obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

Nazwa zadania Transport zbiorowy i drogi publiczne 
 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie. 

Komórkami organizacyjnymi prowadzącymi sprawy z zakresu transportu zbiorowego i komunikacji są Wydział Komunikacji i Transportu 
Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie. 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania  
w 2021 r. 

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kępnie 
Łącznie w 2021 roku Wydział Komunikacji i Transportu przygotował: 

1. wydanie praw jazdy- 1441 
2. wymiana praw jazdy – 148 
3. wydanie międzynarodowych praw jazdy – 6 
4. wydanie decyzji o cofnięciu uprawnień – 118 
5. wydanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy – 335 
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6. wydanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne – 192 
7. liczba wykonanych wyroków sądowych - 201 
8. wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 24 
9. wymiana zagranicznych praw jazdy – 58 
10. wydane decyzje o rejestracji pojazdów  - 8498 
11. wydane decyzje o wyrejestrowaniu pojazdu – 820 
12. liczba przyjętych zawiadomień o zbyciu pojazdu – 4060 
13. ilość wydanych dowodów rejestracyjnych – 9033 
14. wydane zatwierdzenia projektów organizacji ruchu - 227 

                                                             
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie 
W ramach ustawowych obowiązków PZD, jako zarządca dróg zajmuje się: 
1. Udzielaniem warunków na zajęcia pasa drogowego – wydano 170 decyzji, 
2. Udzielaniem zezwoleń na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - wydano 117 decyzji. 
3. Udzielaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót - wydano 245 decyzji. 
4. Udzielaniem zezwoleń na wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych - wydano 61 decyzji. 
5. Opiniowaniem projektów budowlanych – zaopiniowano 42 projektów. 
6. Opiniowaniem planów i studiów zagospodarowania przestrzennego - zaopiniowano 2 dokumentów. 
7. Opiniowaniem projektów organizacji ruchu - zaopiniowano 113 projektów. 
8. Opiniowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego – zaopiniowano 112 projektów decyzji. 
9. W okresie sprawozdawczym uzyskano 15 decyzji administracyjnych na usunięcie z terenu pasa drogowego obumarłych i zagrażających 

bezpieczeństwu użytkowników pasa drogowego drzew. Usunięto 25 sztuk drzew oraz wykonano cięcia sanitarne i pielęgnacyjne na 144 
drzewach. 

  
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie zobowiązany jest do wydatkowania środków pieniężnych zgodnie z zapisami ustawy - Prawo zamówień 
publicznych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 190 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: 
1)   w trybie przetargu nieograniczonego - 10 
2)   zapytania ofertowe - 18 
3)   zamówienie z wolnej ręki - 3 
4)   uproszczone pozaustawowe - 159 

 
Jednostka zawarła 40 umów o udzielenie zamówienia publicznego odpowiednio na wykonywanie robót budowlanych, dostaw i usług. 
 
W okresie sprawozdawczym Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie wykonał następujące ilości prac: 
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1) ścinka i profilowanie poboczy oraz odtworzenie, czyszczenie i konserwacja rowów w ramach posiadanej przez PZD koparki kołowej na 
odcinku o łącznej długości 26,5 km 

2) zabezpieczenie obiektów mostowych kruszywem hydrologicznym 
3) koszenie poboczy - 3 krotnie drogi powiatu tj. ok. 3 690 000 m2 poboczy; 
4) wykonanie utwardzenia poboczy dróg powiatowych tłuczniem kamiennym i destruktem/frezem asfaltowym 
5) naprawa - utwardzenie zaniżonych poboczy w miejscach niebezpiecznych 
6) wymiana balustrad 
7) remonty bieżące w tym naprawy chodników uszkodzonych przez samochody ciężarowe 
8) remonty cząstkowe  masą asfaltową „na zimno” – wbudowano 40 ton masy 
9) montaż, wymiana i konserwacja oznakowania pionowego dróg – 256 sztuk 
10) wymiana rur po kolizjach, skutkach wandalach;  
11) malowanie barier na obiektach mostowych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego; 
12) wymiana i montaż luster drogowych; 
13) mechaniczne wyrównanie nawierzchni powiatowych dróg gruntowych; 
14) prace pielęgnacyjne polegające na przycinaniu koron drzew oraz karczowaniu krzewów w ciągach dróg; 
15) frezowanie pni po ściętych drzewach i wiatrołomach;  
16) sprzątanie – usuwanie wiatrołomów; 
17) czyszczenie kratek odwadniających oraz ścieków odwadniających drogi powiatowe; 
18) naprawy odwodnień nawierzchni – kratki ściekowe; 
19) naprawy i udrażnianie kolektorów deszczowych i przepustów pod drogami; 
20) sprzątanie /zamiatanie ulic; 

 
Dodatkowo prowadzone były następujące prace polegające na: 
1) ręcznym wykaszaniu traw w miejscach niedostępnych mechanicznie; 
2) likwidacji zastoisk wody w pasach dróg; 
3) bieżących naprawach zniszczeń spowodowanych przez użytkowników dróg; 
4) oczyszczaniu nawierzchni dróg z zanieczyszczeń powstałych  w skutek  anomalii pogodowych  (konary połamanych drzew, 

likwidacja naniesionych mas ziemnych); 
5) czyszczeniu i usuwaniu nieczystości z kubłów na śmieci – drogi powiatowe w mieście Kępnie (dwa razy w tygodniu); 
6) wymiana uszkodzonych kubłów na śmieci – drogi powiatowe w mieście Kępnie; 
7) sprzątaniu przydrożnych rowów - każdorazowo w ramach potrzeb po wykonanych koszeniach poboczy; 
8) czyszczeniu i udrażnianiu przepustów drogowych; 
9) utrzymaniu zieleni w mieście Kępnie /klomby/; 
10) korekcie wysokości studni kanalizacyjnych; 
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11) zabezpieczeniu chodników przed chwastami;  
 
Na dzień 31 grudnia 2021 roku dochody Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie wyniosły 3 047 561,68 złotych. 
 
W ramach bieżącego utrzymania dróg Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie prowadzi także zimowe utrzymanie dróg. Zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych wykonywane było na 7 obszarach przez 6 firm. 
 
W 2021 roku wykonano prace polegające na uzupełnieniu ubytków nawierzchni masą asfaltową „na gorąco”, a także emulsją asfaltową i 
grysami. Na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych wydatkowano kwotę 468 183,51 złotych ł w tym: 
1) uzupełnienie ubytków masą „na gorąco” - 387 ton za kwotę 330 826,95 złotych 
2) naprawa emulsją i grysami - wbudowano 376 ton za kwotę 137 356,56 złotych 

Dodatkowo wykonano następujące prace: 
1) poziome oznakowanie ulic powiatowych w miejscowości Kępno i przejść dla pieszych na drogach powiatowych (linie segregacyjne, 

strzałki, przejścia dla pieszych) - zakres robót – 3 566,70 m2, za kwotę: 94 922,17 złotych 
2) wykonanie inwentaryzacji wodno-gruntowej w Kępnie w ciągu drogi powiatowej ul. Dworcowej w Kępnie 
3) awaryjne wstawienie bariery powstrzymującej proces dalszego zanieczyszczania się gruntów przy drodze powiatowej ul. Dworcowej 
4) awaryjny remont mostu na drodze powiatowej  nr 5704P w miejscowości Baranów 
5) remont drogi powiatowej nr 5688P poprzez likwidację przełomów w nawierzchni jezdni(odcinek relacji Wielki Buczek Mały Buczek)  
 

 

Inwestycje realizowane w 
obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie 
Najważniejsze zadania inwestycyjne zaplanowane i wykonane w 2021 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg: 

 modernizacja poboczy dróg powiatowych tłuczniem kamiennym. Długość poboczy 6716mb. Koszt 249 969,52 złotych 

 wykonanie dokumentacji technicznej na „Przebudowę chodnika w miejscowości Kierzno w ciągu drogi powiatowej nr 5677 P” za 
kwotę 23 985,00zł; długość chodnika 360mb. (Umowa niewygasająca z terminem realizacji w roku 2022); 

 wykonanie dokumentacji technicznej na „Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5692 P w miejscowości Kużnica Trzcińska” 
za kwotę: 19 680,00 złotych, długość odcinka 250mb. (Umowa niewygasająca z terminem realizacji w roku 2022).   

 wykonanie dokumentacji technicznej „Przebudowę ulic powiatowych Al. Marcinkowskiego, Broniewskiego, Wrocławskiej w Kępnie” - 
cena brutto: 83 640,00 złotych. (Umowa niewygasająca z terminem realizacji w roku 2022).   

 wykonanie projektów zmiany docelowej organizacji ruchu na potrzeby „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 
oddziaływania przejść dla pieszych w mieście Kępno” (ulice: Broniewskiego, Sikorskiego oraz Al. Marcinkowskiego) za kwotę         
20 910,00 złotych; 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych za kwotę 604 714,25 złotych (Umowa 
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niewygasająca z terminem realizacji w roku 2022).   

 modernizacja drogi powiatowej nr 5716P w miejscowości Trębaczów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na długości 606mb za 
kwotę 250 902,18 złotych;   

 budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 5716P w miejscowości Domasłów – ETAP II o długości 245mb; za kwotę 177 025,29 
złotych. 

Łączna kwota wydatków na roboty inwestycyjne zlecone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie wyniosła 1 181 290,49 złotych. 
 
II. Powiat Kępiński: 
Zadania zrealizowane w 2021 roku 
1. Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Dworcowej w Kępnie w ramach dofinasowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 
 

Zadania, których realizacja rozpoczęła się w 2021 roku, kontynuowane w 2022 roku 
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P w gminie Kępno na odcinku od km 0+289,04 do km 3+480” w ramach dofinansowania ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku Biadaszki – Trzebień w gminie Łęka Opatowska (od km 6+343,55 do km 9+370) w 
ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
 
Szczegółowy opis w/w zadań ujęto w punkcie „Wykonanie zadań inwestycyjnych Powiatu Kępińskiego w 2021 roku” 

Nazwa zadania Kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 
 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie. 

Komórką organizacyjną prowadzącą sprawy z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami jest Wydział Zarządzania 
Projektami i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Kępnie 

 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania  
w 2021 r. 

Corocznie w budżecie Powiatu Kępińskiego zabezpieczane są środki na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków położonych na obszarze powiatu 
kępińskiego. W 2021 roku Rada Powiatu Kępińskiego podjęła uchwałę Nr XXX/172/2021 regulującą tryb i zasady udzielania przez Powiat 
Kępiński tego typu dotacji. Dysponenci w/w obiektów mogli w 2021 roku w nieprzekraczalnym terminie 30 kwietnia wystąpić z wnioskiem na 
dofinansowanie prac konserwatorskich lub restauratorskich.  
W 2021 roku złożone zostały 2 tego typu wnioski. Zgodnie z uchwałą nr XXX/186/2021 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 czerwca 2021 
roku dofinansowanie przyznano na rzecz 
1) Parafia Rzymskokatolicka w Turkowach na realizację zadania „Konserwacja ołtarza głównego z połowy XIX w. z kościoła pw. Dziesięciu 

Tysięcy Męczenników w Turkowach I etap – przeprowadzenie konserwacji technicznej ” na kwotę 11 899,88 złotych 
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2) Parafia Rzymskokatolicka w Słupi pod Bralinem na realizację zadania „Renowacja kapliczki w Słupi pod Bralinem” na kwotę 8 100,12 
złotych  
 

Powiat Kępiński posiada corocznie opracowywany kalendarz przedsięwzięć kulturalnych oraz obchodów rocznic i świąt państwowych. W 
2021 roku w związku z trwającą pandemią COVID-19 i licznymi obostrzeniami uniemożliwiającymi prowadzenie działań kulturalnych 
aktywność Powiatu Kępińskiego w tym obszarze w pierwszej połowie roku była symboliczna, ograniczona do informacji publikowanych na 
stronie internetowej i profilu społecznościowym Powiatu Kępińskiego. W drugiej połowie roku wraz ze zmniejszeniem ograniczeń związanych 
z pandemią zorganizowane zostały następujące przedsięwzięcia: obchody Święta Niepodległości, których integralną częścią była historyczna 
inscenizacja plenerowa, druga edycja Powiatowego Przeglądu Zespołów Śpiewaczych, który odbył się w Perzowie w ramach pozyskanego 
przez Powiat Kępiński dofinansowania w ramach małych grantów przyznawanych przez LGD Wrota Wielkopolski oraz Powiatowy Przegląd 
Piosenki. 

Inwestycje realizowane w 
obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

Nazwa zadania Budownictwo, Zamówienia Publiczne 
  

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie. 

Komórką organizacyjną prowadzącą sprawy z zakresu budownictwa i zamówień publicznych jest Wydział Architektury i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego w Kępnie 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania  
w 2020 r. 

W 2021 roku Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie realizował czynności administracyjne: 

 Wnioski o pozwolenia na budowę – 926 szt. 

 Zgłoszenie budowy/robót budowlanych – 990 szt. 

 Wnioski o pozwolenie na rozbiórkę – 42 szt. 

 wnioski o wydanie zaświadczenia dotyczącego samodzielności lokali mieszkalnych – 66 szt. 

 wnioski o wznowienie postępowania, wstrzymanie wykonania decyzji, uchylenie decyzji – 9 szt. 

 Wnioski o zarejestrowanie dziennika budowy – 882 szt. 

 Decyzje o pozwoleniu na budowę oraz pozwolenie na rozbiórkę – 799 szt. 

 Decyzje zmieniające decyzję o pozwoleniu na budowę – 156 szt. 

 Decyzje dotyczące przeniesienia pozwolenia na budowę – 29 szt. 

 Decyzje o odmowie wydania pozwolenia na budowę- 4 szt. 

 Decyzje o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – 17 szt. 
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 Postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej o pozwoleniu na budowę – 17 szt. 

 Decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę 12 szt. 

 Postanowienie o brakach dotyczących wniosku i pozwolenie na budowę  - 120 szt. 

 Postanowienie o sprostowaniu decyzji, zaświadczenia – 15 szt. 

 Wezwanie do usunięcia braków – 86 szt. 

 Decyzja, sprzeciw do zgłoszenia – 48 szt. 

 Decyzje o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku zgłoszenia budowy/robót budowlanych 10 szt. 

 Postanowienia o brakach dotyczących zgłoszenia budowy/robót budowlanych -110 szt. 

 Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy/robót budowlanych – 117 szt. 

Nazwa zadania Geodezja, kartografia i kataster 
 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie. 

Komórką organizacyjną prowadzącą sprawy z zakresu geodezji, kartografii i katastru jest Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i 
Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kępnie/  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania  
w 2021 r. 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zrealizował 
1. 1772 wniosków o udostępnienie materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 
2. 2743 wniosków (zgłoszeń prac geodezyjnych) wszystkie wnioski zrealizowanych przez usługę elektroniczną, 
3. 2677 sztuk opracowań, dokumentacji geodezyjnych – operatów technicznych przyjęcie do PZGiK opracowań geodezyjnych wraz z 

jednoczesnym prowadzeniem baz danych: EGiB, BDOT500, GESUT, BDSOGi ich aktualizacją w tym 526 sztuk w postaci elektronicznej 
co stanowi 20% wszystkich opracowań 

4. koordynacji 299 projektów koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 
5. wydanie danych z prowadzonych rejestrów publicznych: Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości  

 6626 szt. wypisów z ewidencji gruntów budynków 

 1490 szt. wypisów i wyrysów (dokumentacja do celów prawnych 
6. wprowadzono łącznie: 1637 szt. dokumentów notarialnych 
7. zarejestrowano i wprowadzono: 5557 zmian w zapisach ewidencji gruntów i budynków  

Inwestycje realizowane w 
obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Wdrożono połączenie elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów FINN 8 SQL z Systemem Informacji Przestrzennej GEO-INFO Ośrodek 
umożliwiającego automatyczną rejestrację wniosków jednocześnie w obydwy systemach 

Nazwa zadania Gospodarka nieruchomościami 
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Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie. 

Komórką organizacyjną prowadzącą sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami jest Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i 
Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kępnie/ Referat Gospodarki Nieruchomościami 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania  
w 2021 r. 

Referat Gospodarki Nieruchomościami realizował następujące zadania w roku 2021 w zakresie: 
1. Wyłączenia z produkcji rolnej, klasyfikacja gruntów, rekultywacja 

 wydano 27 szt. decyzji dotyczących wyłączenia z produkcji rolnej 

 wydano 22 szt. decyzji dotyczących klasyfikacji gruntów 

 wydano 6 szt. decyzji dotyczących procesu rekultywacji gruntów\udzielono 30 szt. informacji dotyczących wyłączeń z produkcji 
rolnej 

 wydano 198 szt. uzgodnień 
2. Postanowienia dot. uzgodnień warunków zabudowy dla prowadzonych inwestycji na terenie Powiatu: 

 wydano 372 szt. 
3. Przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 

 wydano 60 szt. zaświadczeń 
4. Postępowania przy procedurze ZRID  

 Wszczęto 102 szt. postępowań 

Inwestycje realizowane w 
obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

Nazwa zadania Ochrona środowiska i przyrody 
 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie. 

Komórkami organizacyjnymi prowadzącymi sprawy z zakresu ochrony środowiska naturalnego jest Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa, Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie. 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania  
w 2021 r. 

Zadania z szeroko rozumianego zakresu ochrony środowiska realizowane są przez pracowników wydziału i wynikają one z obowiązujących 
przepisów prawnych.  
W zakresie gospodarki odpadami: 

1. Udzielono 3 pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. 
2. Wygaszono 2 zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 
3. Udzielono 1 zezwolenie na przetwarzanie odpadów poza instalacją. 
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4. Zmieniono 1 zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 
5. Zmieniono 5 zezwolenia na zbieranie odpadów. 
6. Udzielono 1 zezwolenie na zbieranie odpadów. 

W zakresie ochrony przyrody: 
1. Wydano 52 decyzje dotyczące usunięcia drzew z terenów stanowiących własność gmin (zezwolono na usunięcie 206 drzew i 1530 m3 

krzewów oraz odmówiono wydania zezwolenia na usunięcie 35 drzew; w ramach rekompensaty przyrodniczej zobowiązano gminy do 
dokonania nasadzeń zamiennych 255 drzew i 66 szt. krzewów).  

2. Wydano na podstawie ustawy o transporcie kolejowym 5 decyzji dotyczących usunięcia 232 drzew z terenów stanowiących własność 
Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym PKP, a zagrażających użytkowaniu linii kolejowych. 

3. Wydano 18 decyzji umarzających opłatę naliczoną za usunięte drzewa. 
4. Wydano 3 decyzje na przedłużenie terminu nasadzeń oraz 3 decyzje zmieniające termin usunięcia drzew.  
5. Wydano 10 opinii dotyczących wycięcia drzew na terenach należących do Skarbu Państwa lub Powiatu Kępińskiego. 
6. Wydano 16 zaświadczeń o wpisie zwierząt do Rejestru CITES. 

W zakresie ochrony środowiska: 
1. Wydano 4 pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.  
2. Wygaszenie i udzielenie nowego pozwolenia na emisję - 1 decyzja.  
3. Zmiana 1 pozwolenia w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. 
4. Wygaszono 1 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. 
5. Przyjęto 30 wniosków dotyczących uciążliwości powodowych przez podmioty gospodarcze w zakresie przestrzegania przepisów 

ochrony środowiska. 
6. Przyjęto 22 zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, z uwagi na 

wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (w tym: 18 informacji o zmianie danych w zakresie wielkości i emisji instalacji, 1 
zgłoszenie o zakończeniu eksploatacji instalacji, 3 zgłoszenia nowych instalacji). 

7. Udzielono 10 informacji o środowisku. 

Inwestycje realizowane w 
obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

Nazwa zadania Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe 
 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 

Komórką organizacyjną prowadzącą sprawy z zakresu rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego jest Wydział Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kępnie. 
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realizujące zadanie. 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania  
w 2021 r. 

Zadania z szeroko rozumianego zakresu ochrony środowiska realizowane są przez pracowników wydziału i wynikają one z obowiązujących 
przepisów prawnych. 
W zakresie leśnictwa: 

1. Wydano 114 decyzji określających zadania w zakresie gospodarki lasami. 
2. Wydano 799 zaświadczeń odnośnie czy działka objęta jest UPUL dla Lasów Niestanowiących Własności Skarbu Państwa. 
3. Wydano 27 postanowień o odmowie wydania zaświadczenia czy działka objęta jest UPUL dla Lasów Niestanowiących Własności 

Skarbu Państwa. 
4. Wydano 1 decyzje o zwrocie nienależnie pobranego i wypłacanego ekwiwalentu. 
5. Naliczano kwoty wypłat ekwiwalentów dla rolników do upraw leśnych - 33. 
6. Przygotowano 4 wnioski o środki do ARiMR na wypłatę ekwiwalentu. 
7. Wydano 1 decyzję o zmianie uprawy leśnej na las. 
8. Wydano 138 świadectwa legalności pozyskania drewna dla Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Siemianicach. 
9. Wydano 43 świadectwa legalności pozyskania drewna dla lasów prywatnych 

W zakresie rybactwa: 
1. Wydano 129 kart wędkarskich. 
2. Zarejestrowano 9 jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów. 

W zakresie gospodarki  wodnej: 
1. Wydano 17 decyzji ustalających świadczenia na rzecz spółek wodnych. 
2. Nadzór nad 15 spółkami wodnymi z terenu powiatu, w tym udzielenie dotacji 6 spółkom na kwotę 25 tys. zł. 

W zakresie prawa łowieckiego: 
1. Naliczono 4 czynszów dzierżawnych dla kół łowieckich. 

W zakresie geologii 
1. Zatwierdzono 1 dokumentacje geologiczną złoża. 
2. Zatwierdzono 2 projekty robót hydrogeologicznych. 
3. Zatwierdzono 1 dokumentacje hydrogeologiczną. 
4. Zatwierdzono 3 projekt robót geologiczno-inżynierski. 
5. Zatwierdzono 4 dokumentacje geologiczno-inżynierskie. 
6. Przyjęto 6 projekty robót geologicznych „innych”. 
7. Wydano 3 koncesję na wydobywanie kopalin. 

Inwestycje realizowane w 
obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 
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Nazwa zadania Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli 
 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie. 

Komórkami organizacyjnymi prowadzącymi sprawy z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli jest Biuro Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kępnie. 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania  
w 2021 r. 

W dziedzinie zapobiegania i reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych założono 505 spraw (ostrzeżenia meteo, komunikaty 
informacje itp) 
W dzienniku zdarzeń Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego odnotowano 729 pozycji.  
 
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we współpracy z SPZOZ w Kępnie odpowiedzialne było za organizację, wyposażenie i pomoc 
w obsłudze pacjentów punktu szczepień powszechnych zlokalizowanego w Kępnie przy ul. Dąbrowskiego 4. 
Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego punkt posiadał 4 stanowiska do kwalifikacji i 4 stanowiska szczepień z przepustowością 2000 
szczepionek na tydzień. 
 

 
Lokalizacja punktu szczepień przy ulicy Dąbrowskiego w Kępnie 

 
Monitorowano oznaczenia przy drogach powiatowych informujące o zagrożeniu ptasią grypą, afrykańskim pomorze świń i zgnilcu 
amerykańskim pszczół. 
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Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zajmowało się dystrybucją środków ochrony osobistej (maseczki, płyny, fartuchy, gogle, 
rękawiczki) przekazywanych przez Wojewodę Wielkopolskiego i Agencję Rezerw Strategicznych przeznaczonych dla szkół oraz ośrodków 
podstawowej opieki zdrowotnej z obszaru powiatu kępińskiego. 

Inwestycje realizowane w 
obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Powiat Kępiński w ramach dwóch porozumień z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu partycypował w koszcie zakupu 2 samochodów 
nieoznakowanych segmentu Coraz samochodu nieoznakowanego z wideo rejestratorem na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kępnie. 
Udział Powiatu Kępińskiego w kwocie 220 000,00 złotych.  

Nazwa zadania Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowa i 
zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska 
 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie. 

Komórką organizacyjną prowadzącą sprawy z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego 
magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz 
środowiska jest Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kępnie. 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania  
w 2021 r. 

Na bieżąco opracowywane są dokumenty planistyczne, które podlegają corocznej aktualizacji. 
 
W dziedzinie zapobiegania i reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych założono 505 spraw (ostrzeżenia meteo, komunikaty 
informacje itp.) 
W dzienniku zdarzeń Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego odnotowano 729 pozycji. 
Dokumenty są na bieżąco opracowywane lub corocznie dokonuje się ich aktualizacji. 

Inwestycje realizowane w 
obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

W 2020 roku doposażono Powiatowy Magazyn Przeciwpowodziowy. 
 
Powiat Kępiński w ramach porozumienia z KP PSP w Kępnie partycypował w koszcie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie. (Porozumienie z dnia 16 czerwca 2021), udział powiatu w kwocie 
300 000,00 złotych. Całkowity koszt pojazdu 816 720,00 złotych 
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Przekazanie wozu 

 

Nazwa zadania Obronność 
 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie. 

Komórką organizacyjną prowadzącą sprawy z zakresu obronności jest Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Kępnie. 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania  
w 2021 r. 

Na bieżąco opracowywane są dokumenty planistyczne, które podlegają corocznej aktualizacji. 
 
Na terenie powiatu kępińskiego przeprowadzono w dniach 3-30 września 2021 roku kwalifikację wojskową na którą wezwano 579 osób. 

Inwestycje realizowane w 
obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

Nazwa zadania Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy 
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Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie. 

Komórką organizacyjną prowadzącą sprawy z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy jest Powiatowy 
Urząd Pracy w Kępnie. 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania  
w 2021 r. 

Średnia wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej osiągnięta w skali kraju zgodnie z przyjętą metodologią przez ministerstwo, 
wyniosła 85,35%, z kolei średnia wartość wskaźnika efektywności kosztowej wyniosła 11,9 tyś zł. Efektywność kosztowa ukształtowała się na 
poziomie 8 500,00 złotych, natomiast pięć lat temu zaktywizowanie bezrobotnego kosztowało średnio ponad 13 tys. Złotych, widoczna jest 
zatem pozytywna zmiana, bo oznacza, że zakończona sukcesem aktywizacja osoby bezrobotnej była tańsza. 
 
Urząd w tym trudnym czasie pandemii, realizował ogółem 4 projekty, z czego 2 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Jest to efekt dodatkowo pozyskanych przez PUP środków finansowych, bowiem w roku ubiegłym fundusze, które PUP pozyskał znacznie 
przewyższały kwotę, którą otrzymał w ramach podstawowego algorytmu. Ogółem na aktywizację zawodową w 2021r. wydatkowano blisko 5 
mln złotych, z czego 75% stanowiły środki dodatkowo pozyskane. W roku 2021 zaktywizowano 364 osoby bezrobotne poprzez różnorodne 
finansowane usługi i instrumenty rynku pracy w ramach usług i instrumentów rynku pracy, głównie w formie staży, dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, doposażenia stanowiska pracy. Dodatkowo 787 pracowników 
przeszkolono ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 
 
Dzięki pozyskanym funduszom bezrobotni powiatu kępińskiego otrzymali wsparcie przyczyniające się do wzrostu ich kompetencji i 
doświadczenia zawodowego, a tym samym do podjęcia zatrudnienia. Podejmowane wspólnie z partnerami rynku pracy zintegrowane wysiłki 
na działania aktywizacyjne, w sposób wymierny przełożyły się na osiągnięcie wysokich wskaźników efektywności zatrudnieniowej wśród 
bezrobotnych, co skutkuje dalszą poprawą sytuacji na lokalnym rynku pracy, jak również poprawą sytuacji życiowej zarówno osób 
aktywizowanych, jak i ich rodzin. 
 
Na podkreślenie zasługuje również fakt, że oferta Urzędu oprócz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych koncentrowała się przede 
wszystkim na wsparciu firm przed likwidacją miejsc pracy lub samych przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19. Urząd w 
2021 roku. w ramach Tarczy Antykryzysowej zrealizował 1201 wniosków, na podstawie których do kępińskich przedsiębiorców trafiło ponad 
6 mln złotych. Rozwiązania pomocowe na rzecz sytuacji kryzysowych spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony 
przedsiębiorstw, bowiem zapewniły bezpieczeństwo pracownikom oraz wpłynęły na zachowanie płynności i ciągłości funkcjonowania 
przedsiębiorstw.  
Działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie, sprzyjały korzystnym zmianom na kępińskim rynku pracy. Stopa bezrobocia 
w powiecie kępińskim należy do najniższej w skali kraju i na koniec 2021 roku wyniosła 1,7%. Poza tym, w 2021 roku do rejestracji zgłosiły się 
994 osoby bezrobotne, a status utraciły 1092 osoby. Grupę osób, z którą Urząd podejmował współpracę stanowili również pracodawcy, 
którzy złożyli 3141 ofert pracy. Dodatkowo PUP zarejestrował ogółem 5450 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i zezwoleń na 
pracę oraz wydał w imieniu Starosty 996 opinii nt. zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na terenie powiatu kępińskiego. 
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Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie realizuje zadania „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Kępińskiego Rynku Pracy 
na lata 2014-2020” we współpracy z: 
• Pracodawcami 
• Instytucjami Dialogu Społecznego 
• Ochotniczymi Hufcami Pracy 
• Agencjami Zatrudnienia 
• Instytucjami otoczenia biznesu 
• Ośrodkami Pomocy Społecznej 
• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
• Instytucjami systemu oświaty 
• Państwową Inspekcją Pracy 
• Lokalnymi mediami 

Inwestycje realizowane w 
obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

Nazwa zadania Ochrona praw konsumenta 
 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie. 

Komórką organizacyjną prowadzącą sprawy z zakresu ochrony praw konsumenta jest Powiatowy Rzecznik Konsumenta. 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania  
w 2021 r. 

Do podstawowych zadań rzecznika należy udzielanie porad konsumenckich i informacji prawnych w zakresie ochrony interesów 
konsumentów. Jest to też najczęściej wybierana przez konsumentów forma pomocy i w 2021 roku rzecznik udzielił ogółem 632 porad i 
informacji prawnych z zakresu umów sprzedaży oraz usług, w tym w 42 przypadkach udzielił konsumentom pomocy na piśmie lub drogą 
elektroniczną. 
W 31 sprawach, które nie zakończyły się dla konsumentów pozytywnie, bądź ich rozpatrzenie znacznie się przedłużało w czasie rzecznik 
wystąpił do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. 
W związku z pandemią działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym w roku sprawozdawczym były ograniczone i rzecznik nie prowadził 
wykładów w szkołach. Natomiast na zaproszenie klubu seniorów jednej z gmin powiatu kępińskiego uczestniczył spotkaniu, z zachowaniem 
reżimu sanitarnego, poświęconym ochronie praw konsumentów, którzy najbardziej są narażeni na oszustwa ze strony nieuczciwym 
przedsiębiorców. 
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Podczas wykonywania ustawowych zadań rzecznik współpracował z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Delegaturą 
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Kaliszu, Rzecznikiem Finansowym, oraz rzecznikami z innych powiatów. 

Inwestycje realizowane w 
obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

Nazwa zadania Nieodpłatna Pomoc Prawna 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie. 

Komórką organizacyjną prowadzącą sprawy z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej jest Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu 
Starostwa Powiatowego w Kępnie. 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania  
w 2021 r. 

W 2021 roku na terenie Powiatu Kępińskiego zostały utworzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden punkt prowadzony był przez 
Powiat Kępiński, natomiast drugi prowadzony był przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, 
Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze. 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Kępiński posiadał dwie lokalizacje:  
• Kępno – budynek Starostwa Powiatowego w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 
• Baranów – budynek Urzędu Gminy w Baranowie, ul. Rynek 21.   
Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie prowadzonym przez Powiat Kępiński udzielali adwokaci: Anna Gabryś, Malwina Znamirowska, 
Witold Gabryś oraz radcowie prawni: Agnieszka Krupińska, Adam Grzyb, Karol Gandecki, którzy wskazani zostali odpowiednio przez 
Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu oraz Okręgową Izbę Radców Prawych w Poznaniu. 
Ponadto Powiat Kępiński zatrudnił mediatora (Malwina Znamirowska). 
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową posiadał pięć lokalizacji: 
• Bralin, ul. Rynek 3 (budynek Urzędu Gminy) 
• Perzów, Perzów 77a (budynek GOK ) 
• Trzcinica, ul. Jana Pawła II 48 (budynek Urzędu Gminy) 
• Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4 (budynek Urzędu Gminy) 
• Rychtal, ul. Rynek 1 (budynek Urzędu Gminy) 
Bezpośrednio porad udzielali radcowie prawni: Ewa Brzozowska, Jolanta Samsel-Hryń, Augustyn Moga oraz adwokaci: Patryk Wróbel i 
Malwina Znamirowska. 
 
Od roku 2019 nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie uprawnionej, która nie jest w 
stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.  
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Ogółem w 2021 roku udzielono 664 porad w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z czego:  
• w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonym przez Powiat udzielono 555 porad,  
• w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonym przez organizację pozarządową – 109 porad. 

Inwestycje realizowane w 
obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

 Nie dotyczy 

Nazwa zadania Utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych 
 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie. 

Komórką organizacyjną prowadzącą sprawy z zakresu utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych jest Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kępnie. 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania  
w 2021 r. 

W zakresie zadania jest bieżące administrowanie budynkami Starostwa Powiatowego tj. budynek przy ul. Kościuszki 5 i budynek przy ul. 
Staszica 12.  
W 2021 roku wykonano następujące czynności kontrolne i techniczne:  
1. przegląd i czyszczenie klimatyzacji.  
2. przegląd ogólnobudowlany jednoroczny budynków  
3. okresowa roczna kontrola przewodów kominowych  
4. okresowy przegląd kotłów grzewczych.  
5. przegląd i pomiar wydajności hydrantów wewnętrznych  
6. przegląd gaśnic  
7. konserwacja systemu wykrywania pożaru oraz systemu oddymiania klatki schodowej  
8. badanie natężenia światła awaryjnego oraz działania głównego wyłącznika prądu 
9. badanie szczelności instalacji gazowej oraz systemu odcinania gazu.  
10. przeprowadzono próbną ewakuację pracowników 
 
Na bieżąco prowadzona była dostawa materiałów biurowych i tonerów do drukarek. 
 
W związku z trwającą pandemią COVID-19 niezbędnym było dostosowanie obiektów Starostwa Powiatowego w Kępnie do obostrzeń. 
Najważniejszym elementem było ograniczenie dostępu do budynku dla interesantów. Wyznaczenie miejsc i warunków obsługi interesantów. 
Właściwe zabezpieczenie miejsc pracy poprzez bieżącą dezynfekcję i stosowanie środków ochrony bezpośredniej. 

Inwestycje realizowane w Wykonano prace remontowe w budynku Wydziału Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w 
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obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Kępnie ul. Staszica 3. Łączny koszt inwestycji – 518 756,45 złotych. 
  

 
Budynek Wydziału Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

Nazwa zadania Promocja 
 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie. 

Komórką organizacyjną prowadzącą sprawy z zakresu promocji jest Wydział Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu Starostwa 
Powiatowego w Kępnie 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania  
w 2021 r. 

Powiat Kępiński jest organizatorem szeregu przedsięwzięć promocyjnych. Do największych należą festyn o charakterze masowym 
"Pożegnanie Lata", który co roku gości znanych artystów polskiej estrady. W 2021 roku festyn zorganizowano 29 sierpnia na terenach 
rekreacyjnych Osiedla Murator w Baranowie, z udziałem zespołu Enej i Cleo. Partnerem organizacji w/w przedsięwzięcia była Gmina 
Baranów. 
Kolejnym z dużych cyklicznych przedsięwzięć organizowanych przez Powiat Kępiński są Dożynki Powiatowo-Gminne. W 2021 roku odbyły się 
one w miejscowości Piaski w dniu 12 września. Partnerem przedsięwzięcia była Gmina Łęka Opatowska.     
W 2021 roku po raz pierwszy zorganizowano także „Lato ze śląskim szlagierami”. Miejscem organizacji wydarzenia była miejscowość Olszowa 
w gminie Kępno. 
Powiat Kępiński jest również organizatorem szeregu pomniejszych cyklicznych wydarzeń promocyjnych takich jak: 

 Przegląd Piosenki Obcojęzycznej organizowany przy współudziale Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie  

 Powiatowy Festiwal Teatralny organizowany przy współudziale Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie 
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 Biesiada literacka "Szkolne próby literackie" organizowana we współpracy z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie 

 Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej  

 Rajd rowerowy „Na powiatowym szlaku” 
 
Powiat Kępiński prowadzi również swoja stronę internetową pod adresem www.powiatkepno.pl oraz profil na portalu społecznościowym 
Facebook.  

Inwestycje realizowane w 
obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

Nie dotyczy 

Nazwa zadania Współpraca i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 

Jednostki organizacyjne 
powiatu/komórki 
organizacyjne w jednostkach 
realizujące zadanie. 

Komórką organizacyjną prowadzącą sprawy z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest Wydział Zarządzania Projektami i 
Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Kępnie 

Najważniejsze informacje 
dotyczące realizacji zadania  
w 2021 r. 

W ramach realizacji „Program współpracy Powiatu Kępińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” ogłoszono trzy konkursy: 
Pierwszy konkurs został ogłoszony na podstawie Uchwały Nr 186.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 października 2020 roku i 
dotyczył prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 
prawnej w Powiecie Kępińskim w 2021 roku. Do konkursu zgłosiły się 4 organizacje pozarządowe. Uchwałą Zarządu Nr 193.VI.2020 z dnia 26 
listopada 2020 roku do prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej zostało wybrane Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 
„Wsparcie, Informacja, Rozwój”. Kwota dotacji wyniosła 64 020,00 złotych. 
 
Drugi konkurs został ogłoszony na podstawie Uchwały Nr 191.VI.2020 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 13 listopada 2020 roku dotyczył 
prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu. Kwota dotacji wskazana w konkursie wyniosła 60 000,00 złotych. 
Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym nie wpłynęła żadna oferta. 
 
Trzeci konkurs, ogłoszony na podstawie Uchwały Nr 219.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 lutego 2021 roku dotyczył wspierania 
zadań publicznych w zakresie: 

a) pomocy społecznej,  
b) ochrony i promocji zdrowia,  
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c) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,  
d) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  
e) porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
f) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturowej. 
Kwota dotacji wskazana w konkursie wyniosła 80 000,00 złotych. 
Do konkursu zgłoszono 13 ofert realizacji zadań przez 13 organizacji. 
Uchwałą Nr 233.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 kwietnia 2021 roku do udzielenia dotacji wybrano 8 ofert na łączną kwotę 
dotacji 57 380,00 złotych 
Ponadto 7 organizacji złożyło 8 ofert realizacji zadania publicznego z własnej inicjatywy w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Dofinansowano 3 oferty na łączną kwotę 16 000,00 złotych. 

Inwestycje realizowane w 
obszarze, którego dotyczy 
zadanie (jeżeli dotyczy) w 
roku sprawozdawczym 

 Nie dotyczy 
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Wykonanie zadań inwestycyjnych Powiatu Kępińskiego w 2021 roku dofinansowane ze środków zewnętrznych 

     Zadania zrealizowane wykonane w 2021 roku 

Nazwa zadania Zakres 
 

Jednostki organizacyjne powiatu/komórki 

organizacyjne w jednostkach realizujące 

zadanie 

„Przebudowa drogi 
powiatowej – ulicy 
Dworcowej w Kępnie” 

Całkowity koszt realizacji zadania – 4 146 351,01 złotych: 

 dotacja celowa w ramach FDS – 1 871 609,71 złotych 

 wkład własny Powiatu Kępińskiego – 2 274 741,38 złotych, w tym udział Gminy Kępno      
1 477 538,18 złotych 
 

 
Droga Powiatowa – ulica Dworcowa po przebudowie 

 
Zakres inwestycji zgodnie z opracowanym wnioskiem o dofinansowanie zakładał gruntowną 
przebudowę drogi powiatowej - ulicy Dworcowej w Kępnie na odcinku blisko 900 metrów.  

Wydział Architektury i Budownictwa  
nadzór nad realizacją prac budowlanych,  
przeprowadzenie procedur 
przetargowych, podpisanie umowy z 
wykonawcą 
 
Wydział Zarządzania Projektami i Promocji 
Powiatu / Sekretarz 
Opracowanie wniosków o dofinasowanie 
(FDS) rozliczenia i sprawozdawczość w 
ramach umów o dofinansowanie zadania 
ze środków zewnętrznych 
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Wzdłuż drogi powstał ciąg pieszo-rowerowy. Znacznej poprawie uległa również organizacja 
ruchu pod wiaduktem kolejowym, gdzie wyseparowano ruch pieszych i rowerzystów od ruchu 
samochodowego. Dodatkowo przebudowane zostały przejścia dla pieszych, które oznaczono 
sygnalizacją aktywną. Inwestycja to również uporządkowanie kanalizacji deszczowej i 
oświetlenia ulicznego oraz właściwe odprowadzenie wód opadowych. 
 

Budowa hali sportowej przy 
Liceum Ogólnokształcącym 
nr I w Kępnie 

Koszt całkowity realizacji zadania 7 840 272,57 złotych w tym:  

 dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 2 445 700 złotych 

 dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 321 343,04 
złotych 

 

 
Budynek hali sportowej w Kępnie 

 
Zakres inwestycji obejmował budowę obiektu sportowego wraz z łącznikiem do istniejącego 
budynku liceum oraz zapleczem zawierającym pomieszczenia towarzyszące tj. węzły szatniowo-
sanitarne, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie nauczycieli W-F, sale fitness, siłownię 
oraz pomieszczenie techniczne - kotłownię. Inwestycja obejmuje również zakup wyposażenia i 
sprzętu sportowego. Obiekt będzie dawał możliwość organizowania rozgrywek sportowych 

Wydział Architektury i Budownictwa  
nadzór nad realizacją prac budowlanych,  
przeprowadzenie procedur 
przetargowych, podpisanie umowy z 
wykonawcą 
 
Wydział Zarządzania Projektami i Promocji 
Powiatu / Sekretarz 
Opracowanie wniosków o dofinasowanie 
(Sportowa Polska 2019, RFIL) rozliczenia i 
sprawozdawczość w ramach umów o 
dofinansowanie zadania ze środków 
zewnętrznych 



59 | S t r o n a  
 

rangi mistrzowskiej lub ogólnopolskiej w zakresie siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej. Do 
dyspozycji będzie również widownia dla 153 osób. 

 

 

Zadania rozpoczęte w 2021 roku (zestawienie przygotowano na podstawie danych z umów na dofinasowanie zawartych w 2021 roku)  

 

Lp. Nazwa zadania Źródło 
finansowania 

Wartość zadania  Dofinansowanie 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 5600P w gminie 
Kępno na odcinku od km 0+289,04 do km 3+480 

Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg 

15 645 242,75 9 349 220,9 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 5701P na odcinku 
Biadaszki - Trzebień w gminie Łęka Opatowska (od km 
6+343,55 do km 9+370) 

Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg 

4 396 085,89 2 130 140,18 

 

3. Rozbudowa Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w 
Grębaninie o nowy budynek oraz przebudowa 
istniejącego oddziału 

Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych 

10 000 000,00 7 000 000,00 

 

4. Przebudowa oddziału anestezjologii i intensywnej 
terapii, oddziału ginekologiczno-położniczego i 
noworodkowego oraz przebudowa traktu 
porodowego  

Rządowy Fundusz 
Inwestycji Lokalnych 

9 674 910,00 5 500 000,00 

5. Poprawa bezpieczeństwa  ruchu pieszych w obszarze 
oddziaływania przejścia dla pieszych - Aleje 
Marcinkowskiego w Kępnie  (przejście w obrębie 
skrzyżowania z ulicą Lipową) 

Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg 

95 336,17 51 580,91 

6. Poprawa bezpieczeństwa  ruchu pieszych w obszarze 
oddziaływania przejścia dla pieszych - ulica 
Broniewskiego w Kępnie  (przejście w obrębie 
skrzyżowania z Alejami Marcinkowskiego) 

Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg 

303 211,00 200 000,00 
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7. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 
oddziaływania przejścia dla pieszych - ulica 
Sikorskiego w Kępnie (przejście przy Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym) 

Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg 

206 166,47 74 562,88 
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Zakończenie 

 

Bardzo dziękuję za zapoznanie się z „Raportem o stanie Powiatu Kępińskiego za rok 2021”.  
Mam nadzieję, że opracowany bilans dostarczył Państwu wszelkich istotnych informacji na temat 
naszego powiatu. 
 
Chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców Powiatu Kępińskiego pragniemy stale podnosić poziom 
społeczny i gospodarczy naszej „małej ojczyzny”, dlatego głównym celem naszych działań jest 
propagowanie wydarzeń kulturalnych oraz promowanie lokalnych inwestycji. 
 
Rok 2021 należy ocenić jako bardzo dobry pod względem realizowanych zadań. Jest to zasługa pracy 
Zarządu Powiatu Kępińskiego, Rady Powiatu Kępińskiego , pracowników samorządowych, ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej, placówek oświatowych i podmiotów z sektora organizacji 
pozarządowych. Uzyskanie poszczególnych wyników w 2021 roku było możliwe dzięki pełnemu 
zaangażowaniu i wzajemnej współpracy.  
 
Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz śledzenia profilu Starostwa na 
Facebooku.  
 
 

W imieniu Zarządu Powiatu Kępińskiego 
 
Robert Kieruzal  

 

 


