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1.

Wstęp

Raport o stanie gminy Gizałki opracowano na podstawie art. 28aa ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
Obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Gizałki za 2018 rok,
a w szczególności: realizację polityk, programów i strategii oraz budżetu. Wskazuje na
działania, które podjęto aby zrealizować założenia oraz cele. Przedstawia realizację decyzji
organu stanowiącego wyrażoną w uchwałach Rady Gminy Gizałki.
Stanowi zbiór informacji o działaniach wynikających z ustaw i wydawanych na ich
podstawie aktów prawnych wraz z danymi dotyczącymi ich realizacji. Przedstawia informacje
o zadaniach gminy zrealizowanych dla dobra społeczności lokalnej gminy.
Informacje zawarte w raporcie pozwolą mieszkańcom Gminy Gizałki zwiększyć wiedzę
na temat funkcjonowania samorządu gminy.

2. Charakterystyka gminy
Gmina Gizałki, jako jedna z gmin powiatu pleszewskiego zajmuje powierzchnię 109
km². Zamieszkuje ją 4632 osób. Wskaźnik zaludnienia wynosi 46 mieszkańców na 1 km².
W skład gminy wchodzi 21 miejscowości skupionych w 17 jednostkach pomocniczych sołectwach. Organizację oraz zakres działania sołectw określają statuty nadane przez radę
gminy.
Głównym celem samorządu gminy jest podejmowanie działań, które wpływać będą na
ciągły i dynamiczny rozwój oraz na podnoszenie poziomu życia mieszkańców.
Poniżej mapa gminy przedstawiająca usytuowanie sołectw.

Strona 2 z 44

RAPORT O STANIE GMINY GIZAŁKI ZA 2018 ROK

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy, wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
Zadania gminy wykonywane są również przez gminne jednostki organizacyjne, którymi są:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Urząd Gminy Gizałki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Centrum Kultury
Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białobłotach
Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach
Przedszkole Publiczne „Smerfy” w Nowej Wsi
Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Gizałkach.

Mieszkańcy gminy
Liczba mieszkańców w gminie na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła:
❖ mieszkańcy na pobyt stały: 4632, w tym: kobiety 2323, mężczyźni 2309
❖ mieszkańcy na pobyt czasowy: 93, w tym: kobiety 42, mężczyźni 52
❖ mieszkańcy razem: 4725, w tym: kobiety 2365, mężczyźni 2360.
Liczba mieszkańców w gminie na dzień na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła:
❖ mieszkańcy na pobyt stały: 4616, w tym: kobiety 2311, mężczyźni 2305
❖ mieszkańcy na pobyt czasowy: 111, w tym: kobiety 52, mężczyźni 59
❖ mieszkańcy razem: 4727, w tym: kobiety 2363, mężczyźni 2364.
W roku 2018 nastąpiło:
❖ urodzeń: 64
❖ zgonów: 53
❖ zawarto małżeństw: 44
Wykres przedstawiający liczbę mieszkańców gminy wg stanu na 1 stycznia oraz na dzień
31 grudnia 2018 r.
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3. Informacje finansowe gminy
3.1. Stan finansów
Informacja dotycząca finansów Gminy Gizałki sporządzona została w oparciu o sprawozdania
budżetowe.
Dochody i wydatki budżetu Gminy Gizałki w 2018 r. przedstawia wykres.
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23 754 250

28 096 647

29 515 016

28 536 596

23 665 720

21 077 583
budżet wg uchwały
budżet po zmianach
wykonanie

dochody

wydatki

3.2 Dochody budżetu
Dochody budżetu Gminy Gizałki wyniosły w 2018 r. 23.665.720 zł, co stanowi 99,63%
planu.
Dochodami budżetu są: dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe. Szczegółowe
określenie źródeł dochodów gmin, zasady ich ustalania i gromadzenia oraz zasady
ustalania i przekazywania subwencji oraz dotacji celowych z budżetu państwa określa
ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Wysokość dochodów według źródeł powstania kształtuje się następująco:
▪

dochody własne – 5.804.090 zł,

▪

subwencje – 8.084.491 zł,

▪

dotacje celowe z budżetu państwa i jst – 9.475.074 zł,

▪

środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 302.065 zł.

Wykonanie dochodów według źródeł powstania obrazuje poniższy wykres.
1,28%
24,52%

40,04%

dotacje celowe
subwencje
dochody własne

34,16%

środki z budżetu UE
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3.3. Wydatki budżetu
Wydatki budżetu Gminy Gizałki w 2018 r. wyniosły 28.536.596 zł, co stanowi 96,69%
planu.

Wyszczególnienie
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Ogółem

Plan wydatków
20 865 820
8 649 196
29 515 016

%
wykonania

Wykonanie
20 222 976
8 313 620
28 536 596

96,92%
96,12%
96,69%

Struktura
wydatków do
wydatków
ogółem %
70,87%
29,13%
100,00%

Wydatki są odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez gminę. W wielkości
poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań
powierzonych gminie do wykonania.

Utrzymanie dróg
i transport
zbiorowy
4.597.178

Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska
2.957.294

Inne
599.772

Administracja
2.261.709
Rodzina i pomoc
społeczna
8.183.495

Kultura i sport
2.589.100

Ochrona
przeciwpożarowa
i bezpieczeństwo
188.776

Oświata i
wychowanie,
edukacyjna
opieka wych.
7.159.272

W strukturze wydatków największą część stanowią wydatki na finansowanie pomocy
społecznej i rodziny oraz edukacji. Ponadto, Gmina ponosi wydatki na utrzymanie dróg,
wydatki w zakresie gospodarki komunalnej, która obejmuje m.in.: budowę infrastruktury
ściekowej, oświetlenie dróg, gospodarowanie odpadami, utrzymanie zieleni, a także
wydatki w zakresie kultury i sportu.
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Gmina realizuje zadania w ramach funduszu sołeckiego, w 2018 r. wydatki wyniosły
367.500 zł. Znaczący udział w wydatkach funduszu sołeckiego mają zadania związane
z utrzymaniem oraz poprawą stanu infrastruktury drogowej. Wydatki na utrzymanie dróg
gminnych na terenie gminy stanowią blisko 60% środków funduszu sołeckiego. Ponadto
zrealizowano szereg przedsięwzięć dotyczących utworzenia i rozbudowy terenów
rekreacyjnych, zorganizowano festyny sportowo-rekreacyjne, doposażono w sprzęt
i umundurowanie jednostki ochotniczych straży pożarnych.
W 2018 roku na inwestycje wydano najwięcej środków w historii gminy, bo aż
8.313.620 zł. Inwestycje poczyniono głównie w infrastrukturę drogową, ale również
w infrastrukturę kanalizacyjną i oświetleniową oraz rekreacyjno-sportową.
Wydatki inwestycyjne związane z poprawą infrastruktury drogowej wyniosły łącznie
3.983.214 zł, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowano 1.924.574 zł,
na infrastrukturę rekreacyjno-sportową obejmującą m.in.: place zabaw, siłownie
zewnętrzne, wiaty rekreacyjne, świetlicę wiejską - poniesiono nakłady w kwocie 298.224
zł. Rozpoczęto realizację największej inwestycji gminnej - budowę sali sportowej
w Gizałkach. Realizację tej inwestycji zaplanowano na lata 2018-2020, a łączny planowany
koszt to kwota 11.753.137 zł. Wydatki w 2018 r. wyniosły 1.901.017 zł.
Działalność inwestycyjna gminy ukierunkowana jest nie tylko na rozbudowywanie
infrastruktury technicznej, ale również infrastruktury społecznej. Wydatki inwestycyjne
gminy są realizowane przede wszystkim dzięki pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej,
dotacji z budżetu państwa. Korzystanie z dofinansowania ze środków unijnych, a także
krajowych wymaga posiadania w określonych kwotach środków własnych.
Udział procentowy wydatków bieżących oraz majątkowych w wydatkach ogółem
prezentuje poniższy wykres.

29,13%
wydatki bieżące
70,87%

wydatki majatkowe
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3.4. Wynik budżetu
Wynik budżetu za 2018 r. to deficyt w kwocie 4.870.876 zł, deficyt sfinansowano
przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami z 2017 r. Na ujemny
wynik budżetu wpływ miała wysokość wydatków inwestycyjnych 2018 roku.
3.5. Poziom zadłużenia gminy
Gmina w 2018 r. zaciągnęła dług w kwocie 4.985.854 zł, w tym pożyczkę na wyprzedzające
finansowanie 985.854 zł. Spłaciła raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1.314.461 zł.
Udzielono pożyczek z budżetu gminy dla stowarzyszeń realizujących zadania własne
gminy, z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 229.348
zł. Stan zadłużenia gminy na koniec 2018 r. wynosił 6.667.254 zł, co stanowi 28,17%
dochodów budżetu Gminy.
Podstawowym celem polityki długu jest zaspokajanie potrzeb pożyczkowych Gminy oraz
minimalizowanie kosztów obsługi zadłużenia. Zaciąganie pożyczek i kredytów jest
niezbędne do sfinansowania zamierzeń rozwojowych ujętych w przedsięwzięciach
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego.
Wartość majątku trwałego Gminy Gizałki ustalona według stanu na 31.12.2018 r.
przedstawia poniższa tabela.
Wyszczególnienie

Stan na
31.12.2017 r.

Stan na
31.12.2018 r.

Zmiana
w%

Zmiana

1. Środki trwałe
Grupa 0 - Grunty
Grupa 1 - Budynki i lokale

54 199 685,53
2 231 827,95
7 027 916,45

59 686 807,63
2 251 827,95
7 155 706,66

5 487 122,10
20 000,00
127 790,21

10,12%
0,90%
1,82%

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i
wodnej

43 430 295,50

48 756 907,62

5 326 612,12

12,26%

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

45 133,96

45 133,96

0,00

0,00%

Grupa 4 - Kotły, maszyny i aparaty
ogólnego zastosowania

188 779,20

188 779,20

0,00

0,00%

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny,
urządzenia i aparaty
Grupa 6 - Urządzenia techniczne
Grupa 7 - Środki transportu

49 982,17
90 666,04
880 546,80

49 982,17
90 666,04
880 546,80

0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie

254 537,46

267 257,23

12 719,77

5,00%

2 862 901,92
641 425,46
92 894,03
888 150,00

3 078 539,22
2 305 297,60
95 621,70
938 150,00

215 637,30
1 663 872,14
2 727,67
50 000,00

7,53%
259,40%
2,94%
5,63%

2. Pozostałe środki trwałe i zbiory
biblioteczne
3. Środki trwałe w budowie
4. Wartości niematerialne i prawne
5. Udziały w innych jednostkach
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Wartość środków trwałych w 2018 r. zwiększyła się o 5.487.122,10 zł, co stanowi ponad
10 % wartości całego majątku trwałego, który posiada Gmina.
5. Informacje o realizacji polityk, programów i strategii
5.1. Strategia rozwoju
W czerwcu 2015 roku samorząd Gminy Gizałki podjął decyzję o przystąpieniu do
opracowania podstawowego dokumentu wyznaczającego kierunki działań samorządu, jakim
jest strategia rozwoju Gminy Gizałki. Prace nad Strategią zostały poprzedzone
przeprowadzeniem diagnozy stanu Gminy na podstawie istniejących opracowań, wyników
obszernego badania ankietowego, danych statystycznych oraz opinii przedstawicieli lokalnej
społeczności, pozyskanych przez indywidualne wywiady, warsztaty strategiczne i konsultacje
społeczne.
Na podstawie tej diagnozy została wytyczona strategia Gminy, wskazująca wizję, czyli
pożądany stan docelowy, cele rozwojowe oraz sposoby ich osiągnięcia. Prace związane
z formułowaniem wizji, celów i projektów realizacyjnych prowadzone przy udziale
pracowników gminy, radnych, reprezentantów różnych organizacji i instytucji prowadzone
w zespołach problemowych określiły konkretny kierunek rozwoju gminy do 2025 roku,
uwzględniając istniejące uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne w gminie.
Bazując na zidentyfikowanych uwarunkowaniach rozwojowych gminy wytyczone
zostały główne kierunki jej rozwoju oraz strategiczne cele rozwoju.
Cel strategiczny 1. Rozwój infrastruktury technicznej i gospodarczej obejmujący programy
strategiczne:
- Program 1. Drogi i komunikacja
- Program 2. Pozostała infrastruktura komunalna i ochrona środowiska
Cel strategiczny 2. Stwarzanie atrakcyjnych warunków do rozwoju i wypoczynku
obejmujący programy strategiczne w zakresie:
- oświaty,
- kultury i wypoczynku,
- sportu i rekreacji,
- zdrowia, pomocy społecznej i bezpieczeństwa,
- aktywności społecznej i sprawnym zarządzaniem gminą.
Za najważniejsze kierunki działania w zakresie Rozwoju infrastruktury technicznej
i gospodarczej przyjęto:
- opracowanie planu i wdrażanie rozbudowy gminnej infrastruktury drogowej,
- poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach,
- poprawę gospodarki wodno-ściekowej.
Działania objęte celem strategicznym nr 2 - Stwarzanie atrakcyjnych warunków do rozwoju
i wypoczynku dotyczą przygotowania i realizacji przedsięwzięć pozwalających na:
- rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
- rozwój infrastruktury kultury,
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- budowę i modernizację obiektów oświatowych, poprawę poziomu nauczania, zwiększenie
skali opieki pedagogicznej i psychologicznej w szkołach.
Przyjęte w Strategii Rozwoju Gminy Gizałki projekty są w pełni zgodne z działaniami
i w konsekwencji celami strategicznymi przyjętymi w Strategii Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego, jak również zbieżne z celami określonymi w Wielkopolskim Regionalnym
Programie Operacyjnym.
Na podstawie niniejszego dokumentu Gmina może ubiegać się o środki finansowe
z programów unijnych.
Realizując w roku 2018 zadania inwestycyjne zapisane w Strategii Rozwoju Gminy
uzyskano również efekty ekologiczne wskazane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej,
w postaci ograniczenia zużycia energii i emisji zanieczyszczeń do powietrza. Do
najważniejszych inwestycji zrealizowanych w poszczególnych kategoriach należy:
Gospodarka wodno-ściekowa.
1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gizałki.
Wykonano 110 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną wartość 1.909.874,36
złotych. Zadanie dofinansowane środkami finansowymi Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w kwocie 988.010 zł. Udział środków własnych wyniósł 921. 864,36 zł.
2. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Gizałki wraz z budową zbiornika retencyjnego
stalowego o pojemności 100 m³.
Koszt całkowity zadania 333.890,36 zł. Dofinansowanie środkami finansowymi Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 163.518 zł. Udział środków własnych 170.372,03 zł.
Komunikacja
Drogi o nawierzchni asfaltowej wykonane w 2018 roku:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice – Tomice.
Koszt całkowity zadania 1.512.225,42 złotych. Zadanie dofinansowane środkami
finansowymi budżetu Państwa w kwocie 662.937,00 zł. Udział środków własnych wyniósł
849.288,42 zł
2. Przebudowa drogi gminnej nr 632046P Czarnybród - Dziewiń.
Zadanie dofinansowane środkami finansowymi budżetu Województwa Wielkopolskiego
w kwocie 205.100,00 zł. Udział środków budżetu gminy 673.914,17 zł.
3. Budowa drogi gminnej nr 632027P Wierzchy-Kolonia Ostrowska-Świerczyna.
Koszt całkowity zadania 644.180,37 zł. Źródło finansowania – środki własne.
4. Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Świerczyna. Wydatek w kwocie
113.153,62 zł, finansowany z budżetu Gminy.
Łączna długość dróg o nawierzchni asfaltowej: 3417 m, koszt 3.148.573,58 zł.
Drogi o nawierzchni tłuczniowej:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 632053P Kolonia Obory. Koszt zadania 67.401,39 zł,
sfinansowany środkami budżetu Gminy.
2. Przebudowa 2 dróg w miejscowości Gizałki, w Leszczycy, we Wronowie - koszt 62.935,37
Łączna długość dróg o nawierzchni tłuczniowej: 980 m, koszt: 130.336,48 zł.
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Drogi o nawierzchni żwirowej:
1. Przebudowa drogi w miejscowości Tomice – Górki, droga w Kolonii Obory,
w Białobłotach, w Dziewiniu Dużym, w Krzyżówce, w Kolonii Ostrowskiej, w Świerczynie
i Wierzchach.
Łączna długość dróg o nawierzchni żwirowej: 1600 m, koszt: 235.130,75 zł.
Koszt wykonanych wszystkich dróg gminnych w 2018 roku wyniósł: 3.514.040,81 złotych.
Sport i rekreacja
Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej przy Szkole
Podstawowej w Gizałkach. Zadanie współfinansowane środkami Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie 3.998.882,94 zł. Łączna
wartość zadania wynosi 11.535.669,67 zł. W roku 2018 wykonano roboty na kwotę
1.901.016,76 złotych.
Sołecka Strategia Rozwoju
W roku 2017 uchwałą Rady Gminy przyjęte zostały Strategie Rozwoju Sołectw Gizałki,
Szymanowice, Tomice, Kolonia Ostrowska, Orlina, Ruda Wieczyńska. Głównym celem
określonym w strategii jest zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich do działań
zmierzających do realizacji przedsięwzięć na rzecz miejscowości, w których mieszkają.
Opracowane strategie rozwoju poszczególnych sołectw określają długoterminowe programy
odnowy wsi nakierowane na rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, rozbudowę
istniejącej infrastruktury technicznej, komunikacyjnej. W sferze społecznej działania
określone w programach nakierowane są na poprawę życia mieszkańców, zdobywanie
wiedzy, ochronę środowiska.
Propagowanie i wdrażanie idei odnowy wsi zostało wpisane do Strategii Rozwoju
Województwa Wielkopolskiego. Opracowane Strategie Rozwoju Sołectw pozwalają
mieszkańcom tych miejscowości pozyskiwać środki finansowe na realizację przedsięwzięć
z programu Wielkopolska Odnowa Wsi finansowanego ze środków budżetu województwa
wielkopolskiego.
W roku 2018 w programie Wielkopolska Odnowa Wsi uczestniczyło sołectwo Szymanowice
uzyskując dofinansowanie w wysokości 30.000 zł na przebudowę konstrukcji i pokrycia dachu
świetlicy wiejskiej w Szymanowicach.
5.2. Ład przestrzenny
5.2.1. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
stało się obowiązkowym aktem planistycznym na mocy ustawy z 7 lipca 1994 r.
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1)
2)

3)

4)

o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415). Podstawowym celem studium
było określenie polityki przestrzennej gminy.
W dniu 22 kwietnia 1998 r. Rada Gminy Gizałki podjęła uchwałę nr XXXIV/6/98
o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gizałki. Studium uchwalone zostało uchwałą nr XXV/65/2000 Rady
Gminy Gizałki z dnia 29 grudnia 2000 r.
Rada Gminy Gizałki podjęła następujące uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia częściowych zmian „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gizałki”:
uchwała nr XXIV/3/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
częściowej zmiany studium na obszarze wsi Orlina Duża,
uchwała nr XLI/49/2006 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia częściowej zmiany studium na obszarze wsi: Tomice, Szymanowice,
Czołnochów, Nowa Wieś i Ruda Wieczyńska,
uchwała nr XXXII/188/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Gizałki w części obrębów geodezyjnych: Białobłoty, Dziewiń Duży, Kolonia Obory,
Orlina Duża, Orlina Mała, Wierzchy, Wronów,
uchwała nr X/39/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki ze
zmianą obejmującą część terenów położonych w obrębach geodezyjnych: Białobłoty, Gizałki
Las, Dziewiń Duży, Czołnochów i Tomice.
Od momentu uchwalenia studium w 2000 r. opracowane zostały cztery jego częściowe
zmiany dla ww. terenów, które zostały przyjęte niżej wymienionymi uchwałami Rady Gminy
Gizałki:
1) uchwałą nr XXXIV/7/2006 z dnia 10 lutego 2006 r.,
2) uchwałą nr XV/19/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 r.,
3) uchwałą nr XLIII/254/2014 z dnia 24 września 2014 r.,
4) uchwałą nr XXXI/167/2017 z dnia 7 listopada 2017 r.
Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) utrzymała
studium jako obowiązujący dokument planistyczny, zgodnie z art. 87 ust. 1 tej ustawy, który
stwierdza, że studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz
plany miejscowe uchwalone po dniu 1 stycznia 1995 r., zachowują swoją moc.
W 2018 r. nie dokonywano zmian studium.
Całkowita powierzchnia gminy Gizałki, dla której sporządzone zostało studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynosi 10.900 ha.
Powierzchnia terenów, dla których opracowano miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego wynosi ok. 120 ha, co stanowi ok. 1,1% powierzchni gminy. Gmina posiada
wysoki procent lesistości. Lasy zajmują 4.767,07 ha, tj. ok. 44,0% powierzchni gminy, z czego
26,45% to lasy prywatne.
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Spośród siedmiu obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego
większość dotyczy działalności produkcyjno-usługowej. Gmina nie posiada miejscowych
planów z terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową. Jednym z siedmiu planów
jest plan pod lokalizację farmy wiatrowej, uchwalony uchwałą nr XXIX/1/2010 Rady Gminy
Gizałki z dnia 18 lutego 2010 r.
Od 2010 r. gmina sporządziła plany miejscowe: pod drogi dojazdowe i zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną (na terenach leśnych), pod tereny przemysłowo-usługowe oraz
zmianę terenów przemysłowych na tereny pod zabudowę zagrodową.
Nowa zabudowa realizowana jest na podstawie decyzji o warunkach zabudowy lub
decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego.
W 2018 r. wydano 78 decyzji o warunkach zabudowy oraz 3 decyzje o lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Decyzje o warunkach zabudowy dotyczyły głównie zabudowy
mieszkaniowej – 53 decyzje oraz innej zabudowy – 25 decyzji (budynki gospodarcze,
1 elektrownia słoneczna, laboratorium przy istniejącym zakładzie produkcji kotłów).
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczyły budowy linii kablowej (2 decyzje),
drogi gminnej (1 decyzja).
Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Gizałki oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Konieczność dokonania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy wynika z art. 32 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn.
zm.). Oceny dokonuje się jeden raz w ciągu kadencji rady gminy. Ostatnia ocena została
opracowana w 2018 r. i przyjęta została uchwałą nr XL/220/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia
28 września 2018 r.
Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym istnieje wymóg nienaruszania przez plan miejscowy
ustaleń studium, podczas gdy w poprzedniej ustawie z 7 lipca 1994 r. obowiązywał wymóg
spójności i później zgodności rozwiązań projektu planu z polityką przestrzenną gminy
określoną w studium.
W „Ocenie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie
gminy Gizałki”, opracowanej w 2018 r., dokonana została ocena zgodności miejscowych
planów z obowiązującym studium.
5.2.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Tabela przedstawia obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na
terenie gminy Gizałki.
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Data
opublikowania
w Dzienniku
Urzędowym

zgodności

Dz. Urz. Woj.
Kaliskiego Nr 7/97
poz. 29

spójny

Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego
Nr 172/03,
poz. 3205 z dnia
05.11.2003 r.

spójny

Lp.

Miejscowość

Nazwa planu

1.

Kolonia
Obory

Zmiana miejscowego planu
ogólnego
zagospodarowania
przestrzennego
gminy Gizałki - wieś Kolonia
Obory

XIII/45/96
19.12.1996 r.

Tomice

Zmiana miejscowego planu
ogólnego
zagospodarowania
przestrzennego
gminy Gizałki - wieś Tomice

X/20/2003
29.08.2003 r.

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Gizałki - wieś
Wronów

XXIX/42/2005
23.08.2005 r.
zmiana:
XVII/82/2016
16.06.2016 r.

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy Gizałki - wieś Orlina
Duża

XXXVI/13/2006
31.03.2006 r.,
zmiana:
XVII/34/2008
05.12.2008

2.

3.

4.

Wronów

Orlina Duża

Ocena

Numer uchwały
Rady Gminy Gizałki
i data

Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego
Nr 167/05
poz. 4489 z dnia
05.12.2005 r.
zmiana:
Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego
z 2018 r., poz. 4085
z dnia
29.06.2016 r.
Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego
Nr 69/06
poz. 1738 z dnia
11.05.2006 r.
zmiana:
Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego
Nr 28/09
poz. 441 z dnia
23.02.2009 r.

zgodny

zgodny
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5.

6.

7.

Nowa Wieś,
Czołnochów,
Ruda
Wieczyńska,
Szymanowice,
Tomice

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Gizałki
dla części terenu
położonego w Nowej Wsi,
Czołnochowie, Rudzie
Wieczyńskiej,
Szymanowicach
oraz Tomicach

XXIX/1/2010
18.02.2010 r.

Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego
Nr 89, poz. 1735
z dnia 6 maja
2010 r.

Nowa Wieś
(obręb
Czołnochów)
i Tomice

Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Gminy
Gizałki - wieś Nowa Wieś
(obręb Czołnochów) i
Tomice

XXXIII/180/2017
21.12.2017 r.

Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego
z 2018 r., poz. 82
z dnia
02.01.2018 r.

nie
narusza
ustaleń
studium

Białobłoty,
Gizałki Las,
Tomice

Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego części
terenów położonych w
obrębach geodezyjnych
Białobłoty, Gizałki Las i
Tomice

XXXIII/181/2017
21.12.2017 r.

Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego

nie
narusza
ustaleń
studium

z 2018 r., poz. 168

zgodny

z dnia
03.01.2018 r.

Z „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie
gminy Gizałki” wynika, że obszary objęte obowiązującymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego w gminie Gizałki można uznać za zgodne z obecnie
obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Gizałki, a plany uchwalone zgodnie z ustawą z 1994 r. nie naruszają ustaleń obowiązującego
studium, mimo iż poprzednio wymagana była tylko ich spójność, a potem ich zgodność ze
studium.
Na obszarze gminy Gizałki obowiązują następujące plany miejscowe:
1) miejscowość Orlina Duża - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uchwalony uchwałą nr XXXVI/13/2006 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2006 r.,
zmieniony uchwałą nr XVII/34/2008 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 grudnia 2008 r.,
2) miejscowość Tomice - zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Gizałki uchwalona uchwałą nr X/20/2003 Rady Gminy Gizałki
z dnia 29 sierpnia 2003 r.,
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3) miejscowość Wronów - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony
uchwałą nr XXIX/42/2005 Rady Gminy Gizałki z dnia 23 sierpnia 2005 r.,
4) miejscowość Kolonia Obory - zmiana miejscowego planu ogólnego uchwalona uchwałą
nr XIII/45/96 Rady Gminy Gizałki z dnia 19.12.1996 r.,
5) miejscowość Nowa Wieś, Czołnochów, Ruda Wieczyńska, Szymanowice oraz Tomice –
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą nr
XXIX/1/2010 Rady Gminy Gizałki z dnia 18 lutego 2010 r..
6) Miejscowość Nowa Wieś (obręb Czołnochów) i Tomice - zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalona uchwałą nr XVII/82/2016 Rady Gminy
Gizałki z dnia 16 czerwca 2016 r.,
7) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych
w obrębach geodezyjnych Białobłoty, Gizałki Las i Tomice, uchwalony uchwałą nr
XXXIII/181/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 r.
5.3. Program opieki nad zabytkami
Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) wójt zobowiązany jest do sporządzenia na
okres 4 lat gminnego programu opieki nad zabytkami. Po uzyskaniu opinii wojewódzkiego
konserwatora zabytków program zostaje przyjęty przez radę gminy. Podlega on ogłoszeniu
w dzienniku urzędowym. Co 2 lata wójt przedstawia radzie gminy sprawozdanie z realizacji
programu.
Gmina Gizałki przystąpiła w 2018 r. do opracowania gminnego programu opieki nad
zabytkami oraz wykonania aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Gizałki.
Przedmiotem „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Gizałki na lata 20192022” jest problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego gminy. Program został
sporządzony zgodnie z art. 87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz
z wytycznymi Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
„Gminny program opieki nad zabytkami gminy Gizałki na lata 2019-2022” został
pozytywnie zaopiniowany przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Poznaniu w dniu 30.01.2019 r. i przyjęty przez Radę Gminy Gizałki uchwałą nr IV/33/2019
z dnia 27 lutego 2019 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2019 r. poz. 2428).
W Programie omówiono uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad zabytkami
oraz uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego.
Przedstawiono charakterystykę zasobów oraz analizę stanu dziedzictwa i krajobrazu
kulturowego gminy, w tym historię gminy Gizałki i jej poszczególnych miejscowości,
historyczne układy przestrzenne na terenie gminy (układy przestrzenne wsi, zespoły dworskie,
cmentarze), architekturę i budownictwo (obiekty sakralne, zabudowa wsi, zabytki techniki)
oraz dziedzictwo niematerialne i zabytki objęte ochroną. Program zawiera spis zabytków
ujętych w gminnej ewidencji zabytków gminy Gizałki, w tym wykaz stanowisk
archeologicznych, a także wyznacza on priorytety, kierunki działań oraz zakres zadań do
realizacji i źródła finansowania.
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Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Gizałki została opracowana w latach 2010-2011
i przyjęta zarządzeniem Wójta Gminy Gizałki nr 22/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. Przy
opracowywaniu Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Gizałki dokonano
aktualizacji gminnej ewidencji zabytków, w wyniku której z ewidencji usunięto 28 obiektów,
które zostały przebudowane tracąc walory stylowe, albo są zrujnowane lub wyburzone.
Zaktualizowana Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Gizałki została przyjęta zarządzeniem
Wójta Gminy Gizałki nr 10/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. Zawiera ona wykaz zabytków
architektury (33 obiekty) i wykaz zabytków archeologicznych (97 obiektów). Na terenie gminy
Gizałki znajduje się tylko jeden zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków. Jest to
zespół kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach, w skład którego
wchodzi kościół oraz cmentarz przykościelny. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków
w dniu 28.11.2011 r. i podlega on ochronie konserwatorskiej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Zabytki ruchome na terenie gminy to w większości wyposażenie kościoła parafialnego
pw. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach. Najcenniejsze to obraz Matki Bożej z 1687 r.,
rzeźbiony krucyfiks z poł. XVIII w. oraz trzy neoklasyczne ołtarze. Zabytkami ruchomymi są
również kapliczki i krzyże przydrożne (np. drewniany krzyż w Kolonii Obory w okolicy dawnej
szkoły, upamiętniający wyburzony kościół ewangelicki, kapliczka z figurą Matki Boskiej
w Studziance, krzyż w lesie w Białobłotach, w miejscu dawnego cmentarza cholerycznego).
Zabytki ruchome z terenu gminy Gizałki nie są wpisane do rejestru zabytków ruchomych.
Pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami gminy
Gizałki zostanie opracowane w 2021 r. za lata 2019-2020.
5.4. Program ochrony środowiska
Obowiązek opracowania gminnego programu ochrony środowiska przez organ
wykonawczy gminy wynika z art. 14 i 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.). W myśl tych przepisów organ wykonawczy
gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza gminne programy ochrony
środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach
programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy, programy te uchwala rada gminy.
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gizałki na lata 2015-2018 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2019-2022” został uchwalony przez Radę Gminy Gizałki uchwałą
nr XII/50/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. Program ten stanowi aktualizację dokumentu pn.
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gizałki na lata 2011-2014”.
W aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dokonano charakterystyki zasobów
i składników środowiska przyrodniczego na terenie gminy w zakresie takich elementów, jak:
rzeźba terenu i budowa geologiczna, powietrze atmosferyczne, wody podziemne
i powierzchniowe, gleby, flora i fauna, klimat akustyczny oraz pola elektromagnetyczne. Na
podstawie szczegółowej analizy elementów środowiska sporządzono ocenę zagrożeń
i tendencji przeobrażeń środowiska przyrodniczego. Wskazano również źródła i przyczyny
zachodzących przeobrażeń.
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Program określa główne problemy środowiskowe gminy Gizałki w postaci priorytetów
ekologicznych i przypisanych do nich działań, jakie należy podjąć w zakresie ochrony
środowiska. Działania te zostały wyznaczone na podstawie analizy stanu środowiska
przyrodniczego, przewidywanych kierunków rozwoju oraz informacji w zakresie planowanych
inwestycji (dziedzina ochrony środowiska).
Program Ochrony Środowiska spełnia także funkcję promocyjną oraz informacyjną.
Dokument informuje o bieżącym stanie środowiska na terenie gminy oraz o podejmowanych
działaniach, które zmierzają do jego poprawy. Program ten oprócz promowania walorów
przyrodniczych i kulturowych, ma za zadanie promować także samą gminę, którego
elementem strategii rozwoju gospodarczego jest szeroko rozumiana ochrona środowiska.
Najistotniejsze cele i kierunki działań w zakresie rozwoju społeczno–gospodarczego
i ochrony środowiska określone dla Gminy Gizałki dotyczą:
• racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych (zmniejszenia zużycia energii,
surowców i materiałów, wzrostu udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych,
ochrony zasobów kopalin),
• ochrony powietrza (zapewnienia wysokiej jakości powietrza, redukcji emisji gazów
i pyłów),
• ochrony przed hałasem (zminimalizowania uciążliwego hałasu),
• ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
• ochrony wód (zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacji zużycia
wody, ochrony przed powodzią, właściwej gospodarki wodno-ściekowej),
• ochrony gleb,
• ochrony zasobów przyrodniczych (zachowania zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem ich różnorodności oraz rozwoju zasobów leśnych, racjonalnej
eksploatacji lasów),
• prowadzenia skutecznej akcji edukacyjno-informacyjnej.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, organ wykonawczy gminy
sporządza co 2 lata raporty z wykonania programu ochrony środowiska, które przedstawia
radzie gminy.
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gizałki na lata 2015-2018
z perspektywą na lata 2019-2022” za lata 2017-2018 został sporządzony w maju 2019 r.
i przedłożony Radzie Gminy Gizałki.
Celem raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gizałki” jest
przedstawienie stanu realizacji celów i zadań zapisanych w tym dokumencie.
5.5. Program gospodarki niskoemisyjnej
W roku 2016 opracowany został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gizałki.
Przedsięwzięcie dofinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Celem głównym planu do roku 2020 jest :
- ograniczenie zużycia energii,
- ograniczenie emisji CO²,
- ograniczenie emisji PM 10,
- ograniczenie emisji PM 2,5,
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- ograniczenie emisji B(a)P
- zwiększenie wykorzystania energii z OŹE.
Na podstawie opracowanej bazowej inwentaryzacji emisji wyznaczono sektory i obszary
problemowe, którym odpowiadają powyższe cele i działania krótkoterminowe. Wskazano na
potrzebę działań przede wszystkim w sektorze budynków użyteczności publicznej i sektorze
budynków mieszkalnych.
Obszar gminy Gizałki jest zlokalizowany w województwie wielkopolskim na obszarach
znacznych przekroczeń stężeń B9a)P/rok. Występujące zanieczyszczenia powietrza,
spowodowane są w gminie m. in. przez stosowanie węgla oraz paliw stałych do ogrzewania
budynków. Sukcesywne działania prowadzone w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
będą prowadziły do zmniejszenia emisji szkodliwych związków, zwiększenia udziału
odnawialnych źródeł energii w produkcji energii na terenie gminy, zmniejszenia energii
w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych oraz zwiększenia świadomości
energetycznej mieszkańców Gminy.
5.6. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Uchwałą nr XXXI/168/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 listopada 2017 r. przyjęty został
program współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, na podstawie którego
przeprowadzone zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
W otwartych konkursach ofert wyłoniono kluby sportowe, które otrzymały dotację:
1. Umowa nr 1/2018 zawarta z Uczniowskim Klubem Sportowym CHROBRY Gizałki.
Przyznana kwota dotacji: 13.000,00 zł.
Dotacja przyznana na zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowych z tenisa stołowego i udział
w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży, jako alternatywna forma zagospodarowania czasu
wolnego”.
W ramach zadania zorganizowano i przeprowadzono zajęcia rekreacyjno-sportowe, udział
w wielu rozgrywkach, turniejach i zawodach tenisowych. W ramach umowy został także
zakupiony sprzęt sportowy niezbędny do przeprowadzenia zadania.
2. Umowa nr 2/2018 zawarta z Gminnym Klubem Sportowym UNIA SZYMANOWICE.
Przyznana kwota dotacji: 14.000,00 zł.
Dotacja przyznana na zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowych z piłki nożnej i udział
w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży, jako alternatywna forma zagospodarowania czasu
wolnego”.
W ramach zadania przeprowadzono zajęcia sportowe, zorganizowano mecze piłkarskie,
pokryto koszty wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
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3. Umowa nr 3/2018 zawarta z Gminnym Klubem Sportowym UNIA SZYMANOWICE.
Przyznana kwota dotacji: 20.000,00 zł.
Dotacja przyznana na zadanie pn. „Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział
w rywalizacji sportowej”, dla seniorów.
W ramach zadania zorganizowano zajęcia szkoleniowo-sportowe, mecze oraz treningi,
zakupiono sprzęt sportowy oraz pokryto koszty uczestnictwa w zawodach i wynagrodzenia
kadry szkoleniowej.
4. Umowa nr 4/2018 zawarta z Uczniowskim Klubem Sportowym CHROBRY Gizałki.
Przyznana kwota dotacji: 6.000,00 zł.
Dotacja przyznana na zadanie pn. „Prowadzenie i szkolenie sekcji tenisa stołowego i udział
w rywalizacji sportowej”.
W ramach zadania zorganizowano zawody sportowe, pojedynki meczowe oraz zajęcia
treningowo – szkoleniowe dla seniorów. Dokonano także zakupu kompletu stroi sportowych.
5. Umowa nr 5/2018 zawarta z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym
Województwa Wielkopolskiego. Przyznana kwota dotacji: 2.500,00 zł.
Dotacja przyznana na zadanie „Zapewnienie bezpiecznych warunków uprawiania sportu,
turystyki i wypoczynku na obszarach wodnych Gminy Gizałki – zakup sprzętu
specjalistycznego”.
W ramach zadania dofinansowano zakup skutera wodnego z platformą
i przyczepą podłodziową.
6. Polityka społeczna
Polityka społeczna Gminy ma na celu: zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych,
wyrównywania szans oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców.
Zgodnie z art.2 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej „Pomoc społeczna
jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom,
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać,
wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.”
Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym przez podejmowanie
działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze
środowiskiem. Jednocześnie ustawodawca określił, iż osoby i rodziny korzystające z pomocy
społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
Zadaniem gminnych ośrodków pomocy społecznej jest rozwiązywanie problemów przy
ścisłej współpracy z gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi, a także rządowymi służbami
społecznymi i organizacjami pozarządowymi. To właśnie one wspólnie winny inspirować
istniejące organizacje do podejmowania inicjatyw i działań istotnych dla danego terenu
i również pomagać w opracowywaniu programów rozwiązujących rozpoznawanie potrzeby
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poszczególnych grup społecznych, a także wskazywać możliwości pozyskiwania środków
finansowych.
6.1. Realizacja zadań
W ramach pomocy społecznej realizowane są:
świadczenia materialne: zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe pieniężne,
• świadczenia w naturze np. posiłki, artykuły żywnościowe, paczki świąteczne, spotkania
okolicznościowe,
• działania na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym,
• poradnictwo i interwencja w rodzinach, w których występują dysfunkcje.
6.2. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia
Przyczyny korzystania z pomocy nie ulegają zmianie, niestety największa liczba klientów
pomocy społecznej korzysta ze świadczeń z powodu niepełnosprawności.
6.2.1. Zasiłek stały jest to świadczenie obowiązkowe gminy, przysługujące na podstawie art.
37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych
osób do kryterium ustawowego.
W 2018 r. pomocy w formie zasiłków stałych udzielono 43 osobom na łączną kwotę
192.657,00 zł (wydano 74 decyzje).
6.2.2. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń
z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
W 2018 r. z pomocy tej skorzystały 22 rodziny na kwotę 31.999,00 zł (wydano 43 decyzje).
6.2.3. Zasiłki celowe to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej
potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności,
leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych
remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek ten może być też
przyznany osobom bezdomnym i innym osobom nieposiadającym dochodu oraz możliwości
uzyskania świadczenia zdrowotnego na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia
zdrowotne. Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowego. Zasiłek
celowy jest również świadczeniem przysługującym na pokrycie m.in. wydatków związanych
z klęską żywiołową lub ekologiczną i przysługuje osobie albo rodzinie, które poniosły straty
w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W tym przypadku może być przyznany
niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi. W 2018 r. pomocy w formie zasiłków
celowych w tym specjalnych oraz zasiłków celowych na zakup żywności z rządowego programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” udzielono 78 osobom w łącznej kwocie 43.550,00 zł
(wydano 144 decyzje).
6.2.4. Posiłek dla osób, które nie są w stanie go sobie zapewnić jest zadaniem własnym gminy
o charakterze obowiązkowym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3. Świadczenie może przyjmować
różne formy pomocy: wydawanie posiłków, świadczenia w postaci paczek żywnościowych,
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świadczenia w postaci bonów żywnościowych i świadczenia pieniężnego w postaci zasiłków
celowych na zakup artykułów spożywczych.
Pomoc w formie posiłku przyznawana jest też dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole.
Jest też wspomagany przez program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Istotnym elementem programu jest rozwój w gminach bazy żywieniowej ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. Odbiorcami programu głównie są dzieci i młodzież,
ale także osoby i rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej. Program przewiduje otrzymanie przez osoby uprawnione pomocy
w formach: posiłku, zasiłku celowego, świadczenia rzeczowego.
W 2018 r. liczba osób korzystających z posiłku (dzieci) wynosiła – 107, na łączną kwotę
38.152,00 zł (wydano 86 decyzji).
6.2.5. Usługi opiekuńcze przyznawane są zgodnie z art. 50 ustawy osobom, które z powodu
wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są tego pozbawione lub
rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
W 2018 r. wykonywane były dla 8 osób w zakresie pomocy w zaspakajaniu codziennych
potrzeb życiowych (wydano 11 decyzji).
6.2.6. Począwszy od 2004 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje mieszkańców
gminy Gizałki w zakresie ustalenia uprawnień, wydawania decyzji administracyjnych oraz
wypłatą i weryfikacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
W 2018 r. wydano 748 decyzji na realizację świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w kwocie
2.592.755,60 zł. Natomiast na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 28 wierzycieli
przeznaczono 173.870,00 zł. Od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano 40.566,00 zł.
6.2.7. Od 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania nałożone na gminę
przepisami ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Na świadczenia wychowawcze „500 PLUS” w 2018 r. zostały wydane decyzje na łączną kwotę
4.463.158,00 zł dla 731 dzieci z 489 rodzin (wydano 517 decyzji).
6.2.8. W dniu 1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja
2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
Program zapewnia wsparcie w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku
szkolnego. W 2018 roku 692 dzieci otrzymało wsparcie jednorazowe w kwocie 300,00 zł co
daje kwotę ogólną 207.600,00 zł.
6.2.9. Ustawodawca w art. 3 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych określił, iż dodatek
mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Od
1 marca 2018 r. najniższa emerytura wynosi 1.029,80 zł.
W zależności od liczby członków rodziny ważnym kryterium przyznania dodatku jest
powierzchnia normatywna przypadająca na jedną osobę w mieszkaniu lub domu
jednorodzinnym. Innym kryterium przyznania dodatku mieszkaniowego jest informacja
o zaległościach czynszowych danej rodziny.
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Ośrodek w 2018 roku wydał 32 decyzje pozytywne i wypłacił rodzinom dodatki mieszkaniowe
w kwocie 64.383,73 zł.
6.2.10. Ośrodek opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały
oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
6.3. Inne rodzaje pomocy i świadczeń
6.3.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gizałkach oferuje osobom i rodzinom pomoc
w formie pracy socjalnej, która świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób
i rodzin w ich środowisku społecznym.
W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane
z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.
W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni udzielają również:
pomocy w uzyskiwaniu świadczeń emerytalno–rentowych, świadczeń z tytułu alimentów
i ich podwyższeń. Inna pomoc to:
Działania interwencyjne: w sytuacji osoby zaniedbanej, zagrożonej, potrzebującej pomocy
w ustaleniu stopnia niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.
Występowanie do sądu o wydanie zarządzeń opiekuńczo–wychowawczych lub
ubezwłasnowolnień.
Współpraca z kuratorem nad poprawą funkcjonowania rodziny, w rozwiązywaniu konfliktów
w rodzinie.
Wsparcie w rozwiązywaniu problemu przemocy oraz udzielanie informacji o kompetencjach
policji, prokuratury, sądu i inne.
Doprowadzenie do konsultacji psychologicznej i psychiatrycznej, a także podjęcia leczenia.
Uczestnictwo w interwencji alkoholowej, pomoc w wyrabianiu dokumentów tożsamości,
w uzyskaniu porady prawnej, w załatwieniu spraw urzędowych.
Z pomocy niefinansowej – praca socjalna z klientem – w 2018 roku skorzystało 45 rodzin.
6.3.2. W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę ze Związkiem
Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności z siedzibą w Poznaniu na realizację zadań z zakresu
dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym realizowanego w Programie 2018. Z tej formy pomocy w 2018 roku skorzystało
120 osób.
6.3.3. Gmina Gizałki w związku z podjętą uchwałą w sprawie ustanowienia jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 500 zł, w 2018 roku wypłaciła 59 świadczeń na
kwotę 29.500,00 zł (wydano 58 decyzji).
6.4. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
Podstawą organizowania wszelkiej pomocy jest rozeznanie potrzeb. Jest to zadanie
pracownika socjalnego, profesjonalnie przygotowanego do udzielenia pomocy bezpośrednio
w środowisku zamieszkania osoby lub rodziny wymagającej pomocy. Pomoc społeczna może
być udzielana również z urzędu. Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest
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przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby, która o tę pomoc
się ubiega. Pracownik socjalny rozpoznaje jej położenie i na tej podstawie planuje pomoc.
Pracownicy socjalni mają również obowiązek przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych na
zlecenie ośrodków pomocy społecznej z terenu całej Polski.
Zadania Ośrodka realizuje 8 pracowników ogółem, a w tym: kierownik, główna księgowa,
starszy pracownik socjalny – 1 osoba, pracownik socjalny 2 osoby, podinspektor ds. świadczeń
rodzinnych - 1 osoba, referent ds. funduszu alimentacyjnego – 1 osoba, inspektor ds.
świadczeń wychowawczych – 1 osoba, opiekunka środowiskowa – 2 osoby, asystent rodziny
– 1 osoba.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni w GOPS posiadają odpowiednie wykształcenie.
6.5. Środki finansowe
GOPS w Gizałkach na realizacje zadań w 2018 roku wydał łącznie kwotę 8.179.914,54 zł.
Większość środków stanowią dotacje celowe na realizację zadań związanych z wypłatą
świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500 PLUS,
ryczałtu energetycznego, Kartę Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne od
świadczeń rodzinnych oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych, tj. zasiłki
stałe, zasiłki okresowe, dożywianie dzieci w szkołach, asystenta rodziny, składki na
ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych oraz utrzymanie ośrodka. Dotacje z budżetu
państwa stanowią 7.634.946,09 zł, a środki własne gminy to kwota 544.968,45 zł.
W 2018 roku realizowano projekt osłonowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
z którego korzystało 107 uczniów w szkołach podstawowych i klasach gimnazjalnych, dzieci
w przedszkolu na terenie gminy, uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe
z terenu gminy.
Ośrodek również brał udział w resortowym programie wspierania rodzin i systemu pieczy
zastępczej –„Asystent rodziny”. Opieką asystenta rodziny objętych było 9 rodzin.
W 2018 roku ośrodek brał udział w programie „Opieka 75+” w ramach którego skorzystały
z usług opiekuńczych 2 osoby.
W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od 2014
roku, GOPS w Gizałkach prowadzi „Kartę Dużej Rodziny”.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od
dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą
korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie
do osiągnięcia 25 lat. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze
będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej
na terenie całego kraju.
Rok 2018 jest rokiem spadkowym jeżeli chodzi o liczbę rodzin korzystających ze świadczeń
pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej. Bardzo zauważalnym jest spadek liczby
dzieci korzystających z dożywiania w placówkach oświatowych. Powodem powyższego może
być wprowadzony Program 500 Plus, który znacząco wpłynął na poprawę sytuacji finansowej
rodzin i możliwość zaspokojenia jej potrzeb.
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6.6. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii
GPPiRPA oraz PN na rok 2018 został przyjęty przez Radę Gminy Gizałki w dniu 21
grudnia 2017 roku uchwałą nr XXXIII/182/2017.
Na realizacje programu zaplanowano kwotę 75.200,00 zł, która następnie została zwiększona
do wysokości 116.370,00 zł. Wydatki poniesione na realizacje programu wyniosły 90.946,71
złotych.
Na podstawie uchwalonego programu realizowano następujące zadania:
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych
od alkoholu lub narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.
Pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla osób uzależnionych, współuzależnionych
oraz dzieci z rodzin z problemem alkoholowym była prowadzona w Punkcie Konsultacyjnym,
w którym dyżur pełnił terapeuta uzależnień 2 razy w miesiącu, tj. w pierwszą i trzecią środę
miesiąca oraz psycholog 1 raz w miesiącu. W 2018 roku osoby zatrudnione w Punkcie
Konsultacyjnym przyjęły 40 osób i udzieliły 78 porad. Z pomocy specjalistów pracujących
w punkcie korzystały nie tylko osoby uzależnione i członkowie ich rodzin. Z pomocy psychologa
korzystały także osoby borykające się z innymi problemami natury psychicznej. Koszt
funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego to kwota 7.000,00 zł.
Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe i narkomanii, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
W roku 2018 Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła
10 posiedzeń. Posiedzenia nie tylko dotyczyły motywacji osób nadużywających alkoholu do
podjęcia leczenia, ale również wydawanie Postanowień o zgodności z uchwałą Rady Gminy
lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Wydatki na wynagrodzenia dla
członków komisji wyniosły 6.480,00 zł. Dofinansowanie działalności świetlicy dla młodzieży
dojeżdżającej do szkół ponadgimnazjalnych 4.889,70 zł. Średnio miesięcznie z świetlicy
korzysta 36 uczniów z terenu gminy. Członkowie komisji w ubiegłym roku uczestniczyli
w szkoleniu pn. Zadania i kompetencje członków Gminnych Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz rola jednostek samorządu terytorialnego w nowoczesnym
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Koszt szkolenia dla 4 osób to 3.000,00 zł.
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, także działań
na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych.
Rozpowszechnianie w placówkach oświatowych broszur pt. Mocarz - 250 sztuk; zakup broszur
to kwota 865,89 zł . Na terenie szkół prowadzono warsztaty profilaktyczne dla dzieci oraz
rodziców. Rodzice w 3 placówkach oświatowych korzystali z warsztatów profilaktycznych
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o tematyce „Wpływ alkoholu na organizm młodego człowieka”. W warsztatach uczestniczyło
137 rodziców. Ważnym wyzwaniem w działalności profilaktycznej było rozszerzenie
programów zajęć psychoprofilaktycznych dla dzieci i młodzieży o różne formy zajęć
sportowych - czyli działania promujące zdrowy styl życia, np. Pływam – „Wychowanie przez
sport dla sportu”, na ten program przeznaczono 11.440,00 zł dla 45 dzieci. Podczas ferii
zimowych i wakacji letnich starano się o wypełnienie czasu wolnego dzieciom i młodzieży
z terenu naszej gminy, którym zapewniono wypoczynek i oderwanie od środowiska w jakim
na co dzień przebywają. Na zorganizowanie wypoczynku (ferie, kolonie, wycieczki
profilaktyczne) przekazano środki finansowe w kwocie: 44.401,81 zł dla 220 uczestników.
Zorganizowano festyn „Bezpieczne spędzanie wakacji” dla około 200 uczestników. Zakupiono
dla placówek oświatowych Poradnik prawny Anny Marii Wesołowskiej pt. „Bezpieczeństwo
młodzieży”.
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Prowadzono działalność informacyjną mającą na celu pomoc i szukanie rozwiązań
o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym.
Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych, dotkniętych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie się ze środowiskiem lokalnym
tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej z zakresie udzielania pomocy rodzinom
dotkniętym problemami uzależnień służbą zdrowia, pedagogiem szkolnym funkcjonowała
dobrze, co wpłynęło korzystnie na podejmowanie działań.

7. Oświata

Sieć placówek oświatowych
❖ Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Białobłotach
❖ Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach
❖ Szkoła Podstawowa im. Obrońców Tobruku w Tomicach, w skład której wchodzą:
- Szkoła Podstawowa w Tomicach
- Szkoła Filialna w Wierzchach
❖ Przedszkole Publiczne ”Smerfy” w Nowej Wsi.
Organizacja jednostek oświatowych na terenie gminy oraz liczba uczniów w placówkach
oświatowych przedstawia się następująco:
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Placówki oświatowe
Nazwa placówki Rok szkolny
Lp.

szkoła
podstawowa

Liczba uczniów
oddziały
klasy
przedgimnazjalne
szkolne

razem

Liczba
oddziałów

Liczb
nauczycieli

1

Szkoła
2017/2018
Podstawowa
w Białobłotach

99

45

13

157

11

17,84

2

Szkoła
Podstawowa
w Gizałkach

2017/2018

168

-

48

216

11

22,50

3

Szkoła
Podstawowa
w Tomicach

2017/2018

151

53

-

204

14

20,55

4

Przedszkole
Publiczne
w Nowej Wsi

2017/2018

-

55

-

55

3

5,20

2017/2018

418

153

61

632

39

66,09

Liczba uczniów
ogółem

Tabela przedstawia stan liczbę uczniów w placówkach oświatowych wg stanu na koniec
września 2018 r.
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Zatrudnienie nauczycieli w jednostkach oświatowych wg stopni awansu zawodowego

Liczba nauczycieli wg stopni awansu zawodowego
Lp. Wyszczególnienie

1.

Zatrudnienie w
pełnym wymiarze

rok
szkolny

bez stopnia
razem awansu
stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany
zawodowego

2017/2018

61

0

3

4

18

36

liczba 2017/2018

13

0

1

4

4

4

0

0,61

1,90

0,91

1,67

0

3,61

5,90

18,91

37,67

Zatrudnienie
2. w niepełnym w
wymiarze
tym: 2017/2018 5,09
etaty
x

Ogółem etaty

2017/2018 66,09

Tabelę opracowano na podstawie danych wg SIO (System Informacji Oświatowej).
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Dowozy uczniów do szkół
Sieć publicznych szkół umożliwia dzieciom z terenu gminy spełnienie obowiązku
szkolnego. Gmina zapewnia bezpłatne dowozy i opiekę w czasie przewozu uczniów, jeśli droga
dziecka z domu do szkoły przekracza:
• 3 km w przypadku uczniów klas I - IV szkół podstawowych oraz dzieci 5-6 letnich,
• 4 km w przypadku uczniów klas V -VI szkół podstawowych oraz uczniów klas
gimnazjalnych.
Obwód szkolny Szkoły Podstawowej w Gizałkach, Szkoły Podstawowej w Tomicach wraz z Filią
w Wierzchach oraz Przedszkola w Nowej Wsi obsługuje autobus gminny. Obwód szkolny
Szkoły Podstawowej w Białobłotach obsługuje firma przewozowa w ramach świadczonych
usług.
Obowiązkiem gminy jest również zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej specjalnej szkoły podstawowej
i gimnazjum. Uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem w stopniu
umiarkowanym lub znacznym należy również zapewnić dowóz do najbliższej szkoły
ponadgimnazjalnej. W roku 2018 gmina dowoziła 7 uczniów do Zespołu Placówek Specjalnych
w Pleszewie. Ponadto refundowane były koszty dowozu dziecka do placówki wychowawczej
w Owińskach, do przedszkola w Pleszewie oraz dowozu ucznia do Szkoły Podstawowej
w Tomicach.
Koszty związane z dowozami w roku 2018 przedstawiają się następująco:
• firma przewozowa, obwód szkoły w Białobłotach – 62.368,29 zł
• autobus szkolny (2 obwody szkolne oraz przedszkole) – 121.535,29 zł
• dowóz uczniów do szkoły w Pleszewie – 36.076,10 zł
• dowozy uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności przez rodziców – 16.663,20 zł
Łączna kwota kosztów dowozu uczniów do placówek oświatowych w roku 2018 wynosi:
236.642,88 złotych.
Stypendia i zasiłki szkolne
Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty gmina wypłaca
stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Do otrzymania takiej pomocy są uprawnieni uczniowie
z rodzin spełniających określone w ustawie kryterium dochodowe. Gmina zobowiązana jest na
mocy zapisu w ustawie o finansach publicznych dofinansować to zadanie do wysokości 20%.
W roku 2018 wypłacono stypendia:
❖ w I półroczu dla 178 uczniów w kwocie: 82.012,00 zł (za 4 miesiące)
❖ w II półroczu dla 155 uczniów w kwocie: 24.645,00 zł (1 miesiąc)
❖ ponadto wypłacono 4 jednorazowe zasiłki szkolne na kwotę 1.039,00 zł.
Łączna kwota pomocy materialnej w 2018 roku wynosi: 107.696,00 złotych, w tym: dotacja
w wysokości 96.926,00 zł, środki własne 10.770,00 zł.
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Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Gmina wykonuje obowiązki wynikające z ustawy o systemie oświaty w zakresie
wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników z terenu gminy Gizałki.
W roku 2018 złożono 19 wniosków o dofinansowania młodocianych pracowników
dotyczących zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy
ukończyli przygotowanie zawodowe. Łączna kwota wypłaconych zasiłków wyniosła
139.350,00 złotych.
Stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe, przedmiotowe i artystyczne.
W roku 2018 (za rok szkolny 2017/2018) jednorazowe stypendia otrzymało 46 uczniów
w kwotach od 100,00 zł do 450,00 zł - stypendia za osiągnięcia indywidualne oraz osiągnięcia
zespołowe. Łączna kwota wypłaconych stypendiów to: 8.500,00 złotych. Ponadto 15 uczniów
z placówek oświatowych z terenu gminy wyjechało bezpłatnie na kolonie, w nagrodę za dobre
wyniki w nauce i działalności na rzecz szkoły.
Projekty realizowane w szkołach:
1) „Szkolny klub sportowy”
Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej
realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela
prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego. Zajęcia odbywały się w każdej szkole, łącznie
8 grup liczących po 15 uczniów. Projekt finansowany przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki, realizowany w partnerstwie ze Szkolnym Związkiem Sportowym Wielkopolska.
2) Program „Moje Boisko – Orlik 2012” – program finansowany przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki w ranach programu „Lokalny Animator Sportu”. Animatorzy sportu realizowali
zajęcia na boisku Orlik w Gizałkach przez okres 9 miesięcy. Udział finansowy gminy
w projekcie to kwota 10.800,00 zł.
3) „Umiem pływać”
Projekt, w którym brała udział młodzież szkolna z klas III z terenu gminy Gizałki. Uczniowie
1 raz w tygodniu brali udział w zajęciach na basenie w Pleszewie. Projekt finansowany przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki, realizowany był w partnerstwie z Powiatowym
Zrzeszeniem Sportowym Zespoły Sportowe w Pleszewie. Dofinansowanie gminy w roku
2018 wyniosło 13.200,00 zł.
4) Zajęcia edukacyjne dla uczniów w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 poddziałanie
8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe pn. „Wsparcie rozwoju kompetencji
kluczowych uczniów w Gminie Gizałki”. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie
963.626,48 zł, okres realizacji od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.
W ramach projektu realizowane są zajęcia rozwijające, z matematyki, z przyrody, z fizyki,
z geografii oraz z języka obcego – razem 5.000 godzin w okresie 2 lat. Ponadto dokonano
zakupu pomocy dydaktycznych w kwocie ok. 65.000 złotych. Przeprowadzone będą
szkolenia dla nauczycieli.
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Wypoczynek letni dla młodzieży szkolnej
Młodzież szkolna przebywała w 2018 roku na koloniach nad morzem podczas ferii
letnich, w ramach zorganizowanego wypoczynku podczas którego realizowano również
program profilaktyczno-socjoterapeutyczny. Oferta została skierowana dla 110 uczniów,
z której skorzystali za częściową odpłatnością.
Uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce oraz byli aktywni w działalności na
rzecz szkoły w roku szkolnym 2017/2018 zaproponowano wyjazd nad morze w ramach
nagrody - wyjazd był dla tej grupy w całości sfinansowany z budżetu gminy. Również całkowicie
bezpłatnie wyjechała na kolonie grupa 10 uczniów z rodzin o niskich dochodach.
8. Kultura
Działalność kulturalna na terenie Gminy skupia się wokół GMINNEGO CENTRUM KULTURY
w skład, którego wchodzi:
• Gminny Ośrodek Kultury
• Biblioteka Publiczna Gminy Gizałki
Działalność GCK opiera się na pracy merytorycznej – upowszechnianie książki i czytelnictwa,
prowadzenie warsztatów i sekcji zainteresowań oraz na organizowaniu różnego rodzaju
imprez dla dzieci, młodzieży, osób starszych.
ZATRUDNIENIE
W Gminnym Centrum Kultury w 2018 r. na stałe zatrudnionych było 4 pracowników:
dyrektor – 1 etat, główna księgowa – ¼ etatu, pracownik administracyjny - ¾ etatu,
bibliotekarz - ¾ etatu oraz instruktor kulturalno-oświatowy w wymiarze ¼ etatu.
Ponadto zatrudnionych było 2 instruktorów pracujących na umowę zlecenie, prowadzących
zajęcia z zespołem „ Maki i Chabry” oraz Warsztaty Rękodzielnicze.
BUDŻET
Budżet Gminnego Centrum Kultury w 2018 roku wynosił: 344.000,00 złotych,
w tym: 275.000,00 Gminny Ośrodek Kultury
69.000,00 Biblioteka Publiczna Gminy Gizałki
GCK pozyskało ogółem środków pozabudżetowych - 52.966 złotych, tj. 15,40 % budżetu,
z czego:
• Gminny Ośrodek Kultury: 46.225,00 złotych, w tym :
- darowizny od sponsorów i inne wpływy 4.655,00
- usługi, tj. wpływy za bilety i stoiska
41.570,00
• Biblioteka: 6.741,00 złotych, w tym:
- programy pomocowe: 6.541,00 złotych na zakup książek (w ramach programu Biblioteki Narodowej „ Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek”),
- od sponsorów: 200,00 złotych
.
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INFRASTRUKTURA GCK
Gminne Centrum Kultury w Gizałkach na swoją działalność w roku 2018 miało do dyspozycji
2 pomieszczenia :
1) w Gizałkach przy ul. Kaliskiej 21, pomieszczenie biurowe o pow. 25 m² oraz przy ul.
Kolejowej 3 pomieszczenie o powierzchni 54 m², w którym mieści się Biblioteka Publiczna;
2) w Tomicach przy ul. Wrzesińskiej, budynek o powierzchni 495 m², w całości przeznaczony
na działalność kulturalną.
Udostępniano swoje pomieszczenia na: uroczystości rodzinne, uroczystości organizowane
przez Koło Gospodyń Wiejskich w Tomicach, zebrania wiejskie, szkolenia, sesje Rady Gminy,
spotkania z rolnikami organizowane przez ODR i Mleczarnię w Jarocinie.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY GIZAŁKI
Biblioteka Publiczna Gminy Gizałki posiada jedną filię w Tomicach oraz trzy punkty
biblioteczne (w Przedszkolu Publicznym „Smerfy” w Nowej Wsi, w Szkole Podstawowej
w Wierzchach oraz w Zespole Szkół w Białobłotach).
Użytkownikami biblioteki są zarejestrowani czytelnicy oraz inne osoby, które korzystają
z czytelni, pracowni komputerowej, uczniowie biorący udział w lekcjach bibliotecznych,
uczestnicy organizowanych imprez oraz organizowanych zajęć cyklicznych.
Księgozbiór: 17.877 wol.
Czytelnicy zarejestrowani ogółem: 546 osób w tym:
Biblioteka Gizałki 525
Filia w Tomicach 21
Odwiedziny ogółem: 2007 osób, w tym:
Biblioteka Gizałki – 1867 osób
Filia w Tomicach –
140 osób
Wypożyczanie ogółem: 6183 wol., w tym:
Biblioteka Gizałki 6021
Filia w Tomicach 162
Udostępnianie na miejscu: 143 wol., w tym:
Biblioteka Gizałki –
107
Filia w Tomicach –
36
Z Internetu skorzystano 275 razy.
W roku 2018 zakupiono 557 książek dla Biblioteki w Gizałkach.
DZIAŁALNOŚC - KALENDARIUM WYDARZEŃ
Corocznie organizowanych i współorganizowanych jest wiele imprez kulturalnych, konkursów,
i różnych spotkań. W roku 2018 odbyło się 40 wydarzeń:
1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2. Koncert Kolęd Orkiestry Dętej Parafii Królików i dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Tomicach
3. Dzień Bezpiecznego Internetu
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4. Ferie zimowe - gry i zabawy ruchowo-sprawnościowe, warsztaty: kulinarne,
rękodzielnicze, plastyczne, techniczne, wyjazdy do kina, zajęcia komputerowe
5. Kulig dla dorosłych w Kolonii Ostrowskiej
6. Dzień Kobiet- Biesiada Śląska w Tomicach
7. Konkurs Pięknego Czytania
8. Konkurs na „ Najładniejszą Pisankę i Stroik Wielkanocny”
9. Gminny Dzień Seniora i 50- lecie Pożycia Par Małżeńskich
10. Święto Prosny – Turniej Wsi o Puchar Wójta Gminy Gizałki i Gizalski Bieg Wiosny
11. Przegląd Twórczości Muzycznej Przedszkolaków
12. Gminny Dzień Dziecka – Festyn rodzinny
13. Cała Gmina Czyta Dzieciom
14. Konkurs „Na najpiękniejszy wianek świętojański”
15. Festyn Nocy Świętojańskiej
16. Finał Przeglądu Twórczości Muzycznej Przedszkolaków
17. Akcja Lato – 3 tygodniowe zajęcia dla dzieci i młodzieży (zabawy ruchowe i gry
zręcznościowe, wycieczki do kina, warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne, warsztaty
chemiczne, kwadrans z bajką , podchody w terenie)
18. Gminne Święto Plonów
19. Narodowe Czytanie
20. „ Mała książka – wielki człowiek”- projekt skierowany do trzylatków z gminy Gizałki
21. Święto Pyry oraz Happening z okazji Akcji Sprzątania Świata
22. Warsztaty rękodzielnicze – wykonanie symboli narodowych z okazji 100 rocznicy
Niepodległości
23. III Powiatowa Olimpiada Senioralna
24. Spotkanie z nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej
25. Konkurs plastyczny - ilustracja do utworów M. C. Abramowicza i J. J. Swędrowskiego
26. Konkurs recytatorski poezji M.C. Abramowicza o J. J. Swędrowskiego
27. Gizalski Bieg Niepodległościowy
28. Międzyszkolny Turniej Szachowy o Puchar Narodowego Święta Niepodległości
29. Wieczór poezji M.C. Abramowicza i J.J. Swędrowskiego
30. Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Narodowego Święta Niepodległości
31. Obchody Narodowego Święta Niepodległości
32. Konkurs Piosenki Patriotycznej i Wojskowej
33. Turniej Piłki Siatkowej z okazji Narodowego Święta Niepodległości
34. Wieczór Andrzejkowy
35. Lekcja Biblioteczna w Tomicach
36. Spektakl teatralny dla dzieci
37. Gminny Konkurs Ortograficzny o Pióro Wójta Gminy Gizałki
38. Mikołajki dla uczestników stałych form pracy prowadzonych przez GCK
39. Konkurs Bożonarodzeniowy „ Na najładniejszą szopkę i kartę oraz najładniejszy stroik”
40. Wieczór w Bibliotece pt. „ Zobacz, na co Cię stać – gry i zabawy z odrobiną teatralnej
magii” .
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9.

Gospodarka komunalna

Zakład Komunalny Spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia Zakładu
Budżetowego w Gizałkach w jednoosobową Spółkę Gminy Gizałki.
Do przekształcenia doszło na podstawie Uchwały IX/57/99, z dnia 30 czerwca 1999 r.
Rady Gminy Gizałki. Akt przekształcenia Zakładu Budżetowego w Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością – Akt założycielski Spółki został zawarty w formie aktu notarialnego 22
marca 2000 r.
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosi 287.500,00 złotych i dzieli się
na 575 udziałów o równej wartości nominalnej 500,00 złotych każdy. Wszystkie udziały należą
do Gminy Gizałki i zostały przez nią objęte.
Właścicielem Spółki jest Gmina Gizałki. Wójt, jako organ wykonawczy Gminy, pełni
funkcję zgromadzenia wspólników. Spółka wykonuje zadania użyteczności publicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Przedmiot działalności
Przedmiot działalności Spółki został określony zgodnie z PKD i jest to:
- działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
- działalność usługowa związana z gospodarką terenów zieleni,
- produkcja wyrobów betonowych,
- dystrybucja ciepła,
- wykonywanie robót ogólnobudowlanych,
- wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- budowa dróg kołowych,
- wywóz odpadów ciekłych i stałych,
- usługi sanitarne i pokrewne
Przedmiot działalności spółki jest jeszcze o wiele szerszy, ale nie mający dużego
znaczenia dla gospodarki spółki ze względu na to, że niektóre usługi są świadczone w znikomej
ilości. Do najistotniejszych zadań spółki ze względu na to, iż jest to spółka komunalna należy
zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę.
Władze spółki
Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Mariola Dąbrowska. Do
składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki jest Prezes Zarządu.
Funkcje kontrolne w Spółce sprawuje Rada Nadzorcza w składzie: Agata Gałęska, Mariola
Kowcuń, Leszek Gogoliński.
Do obowiązków Rady Nadzorczej należy badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie
sprawozdania zarządu, wniosków o podział zysku lub pokrycia strat, a także składanie
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zgromadzeniu wspólników corocznego sprawozdania na piśmie z wyników tego badania. Rada
Nadzorcza wykonuje ponadto stały nadzór nad działalnością spółki.
Najważniejszym organem stanowiącym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest
zgromadzenie wspólników, sprawuje go Gmina Gizałki, a reprezentuje Wójt Gminy.
Zgromadzenie wspólników rozpatruje i zatwierdza sprawozdania zarządu z działalności spółki,
bilans oraz rachunek zysków i strat, dokonuje podziału zysku lub decyduje o sposobie pokrycia
straty bilansowej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. Decyzje
zgromadzenia podejmowane są w formie uchwał.
Obszar oddziaływania.
Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Gizałkach prowadzi swoją działalność w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Gizałki. Głównymi Klientami są mieszkańcy gminy, tj. klienci indywidualni, a także instytucje
i firmy mające swoje siedziby w granicach administracyjnych gminy.
Zasoby wody, stan stacji uzdatniania wody, jak również przepustowość oczyszczalni
ścieków umożliwiają Spółce zaspokajanie zgłaszanych potrzeb mieszkańców w zakresie
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Spółka systematycznie rozszerza obszar
świadczenia usług w wyniku podłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej kolejnych
odbiorców i dostawców usług.
W 2018 roku wykonano: przyłącza wodociągowe (13 szt.), przyłącza kanalizacyjne (13 szt.).
Wielkość i struktura sprzedaży
W 2018 roku przychody ze sprzedaży zostały zrealizowane na kwotę 1.344.020,93
złotych i są one o 33.609,31 zł., tj. o 3% wyższe od przychodów uzyskanych
w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Główne źródło przychodów, podobnie jak w latach ubiegłych, stanowią przychody
z tytułu dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, które stanowią 64%. Na
pozostałe 36% przychodów ze sprzedaży składają się przychody z działalności pomocniczej.
W 2018 roku nastąpił wzrost przychodów o 3%.
Produkcja i sprzedaż wody.
W 2018 roku wyprodukowano łącznie 251.318 m3 wody czystej. Woda pochodziła
z dwóch ujęć.
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Tabela - produkcja wody w Gizałkach

GIZAŁKI 2018
ILOŚĆ POBRANEJ WODY
m3
6.508
5.310
6.441
6.699
9.010
11.529
12.186
11.890
9.702
6.063
6.290
13.730

MIESIĄC
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
RAZEM

105.358

Wykres - Analiza porównawcza poboru wody w Stacji Uzdatniania Wody w Gizałkach
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Wykres - Analiza porównawcza poboru wody w Stacji Uzdatniania Wody w Gizałkach
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Tabela - produkcja wody Orlina
ORLINA 2018
MIESIĄC

ILOŚĆ POBRANEJ WODY
M3
11.250
9.803
11.414
10.700
13.711
14.153
14.219
16.750
14.468
14.594
11.944
11.944

STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
RAZEM

145.960

Wykres - analiza porównawcza poboru wody w Stacji Uzdatniania Wody w Orlinie
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W 2018 roku sprzedaż wody wyniosła 184.300 m3 .

Strukturę sprzedaży wody w 2018 roku z podziałem na grupy odbiorców przedstawia
poniższy wykres.
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4%

5%
Gospodarstwa domowe
Przemysł i usługi

91 %

Pozostali odbiorcy

Struktura sprzedaży wody w 2018 r
Tabela poniżej przedstawia pobór i sprzedaż wody
Lp.

Nazwa

Ilość

1.

Woda pobrana z ujęć m3
Orlina
Gizałki

251.318
145.960
105.358

2.

Zużycie własne m3

29.000

3.

Sprzedaż wody ogółem m3

184.300

4.

Straty wody m3

38018

5.

Straty wody %

15 %

Zakład realizował zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Gizałki za pomocą
dzierżawionych urządzeń wodociągowych tj. ujęć wody, stacji i sieci wodociągowych w sposób
ciągły i niezawodny, dostarczając swoim usługobiorcom wodę w odpowiedniej ilości, pod
odpowiednim ciśnieniem, o jakości odpowiadającej wymaganiom określonym
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. poz. 2294 w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Przerwy w dostawie wody miały charakter lokalny i krótkotrwały. Spowodowane były
awariami urządzeń wodociągowych lub planowanymi robotami na sieci wodociągowej.
Zaistniałe awarie wodociągowe usuwane były przez służby Spółki na bieżąco.
Właściwa organizacja pracy, gotowość techniczna, niezawodność, sprawność i niska
awaryjność sieci i urządzeń wpływają na ocenę działalności naszej Spółki wobec odbiorców
usług. Prawidłowa eksploatacja obiektów gospodarki wodno-ściekowej wymaga utrzymania
właściwych parametrów w zakresie jakości wody i składu ścieków oczyszczanych, określonych
w pozwoleniach wodnoprawnych na pobór wód i odprowadzanie ścieków, a także decyzjach
organów Inspekcji Sanitarnej i Ochrony Środowiska.
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Odbiór ścieków.
W okresie sprawozdawczym odebrano i oczyszczono 91.891 m3 ścieków.
GIZAŁKI 2017
MIESIĄC

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
M3

STYCZEŃ

7.904

LUTY

6.971

MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC

7.828
7.711
7.611
7.690

LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK

7.775
7.454
7.444
7.844

LISTOPAD

7.710

GRUDZIEŃ

7.949
91.891

RAZEM
Tabela -ilość przyjętych ścieków

2018
8200
8000
7800
7600
7400
7200
7000
6800
6600
6400

2018

Wykres - Ilość przyjętych ścieków Oczyszczalnia Ścieków w Gizałkach w 2018 roku.
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Zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Gizałki odbywa się za pomocą
urządzeń kanalizacyjnych tj. sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, oraz
oczyszczalni ścieków w sposób ciągły i niezawodny.
Podatki i opłaty ujęte zostały na podstawie planowanych bądź obowiązujących stawek
na rok obowiązywania taryfy.
Działalność usługowa Zakładu Komunalnego poza działalnością podstawową w 2018 roku
obejmowała:
1) pozostałe usługi
- 150.376,76
2) usługi kosiarką rotacyjną
- 9.487,04
3) selektywne odpady
- 3.600,00
4) odśnieżanie dróg
- 17.886,24
5) remont dróg
- 35.556,25
6) usługi wodociągowe
- 23.500,94
7) usługi kanalizacyjne
- 9.066,99
8) budowa chodnika
- 55.962,73
9) usługi transportowe i sprzętowe
- 69.144,28
10) ogrzewanie
- 113.153,13
11) opieka nad zwierzętami
- 3.000,00
Przychody z robót odpłatnych i działalności pomocniczej w 2018 roku wyniosły 490.134,36
złotych, co stanowi 36 % całkowitej wartości sprzedaży.
Sytuacja majątkowa i finansowa Spółki.
Aktywa na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 783.043,79 zł i podwyższyły się w stosunku
do stanu z początku roku o 143.482,32 zł, tj. o 18%.
W okresie sprawozdawczym nastąpił wzrost aktywów trwałych o 119.249,83 zł
i wzrost wartości aktywów obrotowych o 24.232,49 zł.
Za 2018 rok Spółka uzyskała przychody ogółem w kwocie 1.344.020,93 zł
Głównym źródłem przychodów, podobnie jak w latach ubiegłych, była dostawa wody
i odbiór ścieków. W 2018 r. Spółka wypracowała zysk w kwocie 23.479,05 zł.
Przychody z działalności pozostałej obejmują roboty odpłatne i działalność pomocniczą.
W celu osiągnięcia przychodów Spółka poniosła koszty w kwocie 1.368.802,39 zł.
10. Realizacja uchwał rady gminy
W roku 2018 Rada Gminy Gizałki podjęła 39 uchwał (poprzednia kadencja), które
dotyczyły:
❖ zmian w budżecie oraz zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej – 16 uchwał
❖ zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
❖ zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gmina Gizałki za 2017 rok
❖ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2017 rok
❖ przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi
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❖ udzielenia dotacji celowej (do prac konserwatorskich obiektów zabytkowych, na
realizację programu usuwania azbestu, do realizacji budowy ścieżki rowerowej oraz
w sprawie zasady udzielania dotacji spółce wodnej, zasad udzielania dotacji dla
ratownictwa wodnego)
❖ regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
❖ regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie
❖ sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
❖ ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
❖ zatwierdzenie projektu „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób…”
❖ podziału gminy na okręgi wyborcze,
❖ utworzenia stałych obwodów głosowania
❖ oceny aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków i zagospodarowania
przestrzennego gminy
❖ statutu Gminy Gizałki
Nowo wybrana w 2018 roku Rada Gminy Gizałki, w miesiącu listopadzie i grudniu podjęła
28 uchwał, które dotyczyły:
❖ wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, komisji stałych
❖ ustalenia zasad wypłacania diet dla radnych, diet dla sołtysów, ustalenia
wynagrodzenia dla wójta
❖ ustalenia stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz
obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
❖ powierzenia zadania dotyczącej opracowania projektu oferty przewozowej i koncepcji
organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz udzielenia pomocy
w tym zakresie
❖ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
❖ ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” oraz
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w zakresie
dożywiania
❖ zmian w budżecie gminy oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej – 5 uchwał
❖ wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
❖ zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na 2019 rok
Zadania wyznaczone uchwałami przez Radę Gminy Gizałki w całości zostały wykonane
przez Wójta Gminy Gizałki.
11. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
Współpraca zagraniczna
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Współpraca partnerska z gminami zagranicznymi pomimo podpisanych wielu
porozumień, aktywna jest tylko z kilkoma gminami : Apen, Momignies, Anor, Spišské
Vlachy, Bácsalmás.
W ramach kontynuowanego partnerstwa z gminami zagranicznymi oraz krajowymi
w 2018 roku realizowany był w miesiącu lipcu projekt pn. „Europa przyszłości”, który
otrzymał dofinansowanie Komisji Europejskiej w ramach programu „Europa dla
obywateli". Projekt był realizowany z udziałem gmin partnerskich: Apen, Momignies,
Anor, Spišské Vlachy, Bácsalmás. Do udziału w projekcie zaproszono również krajowe
gminy partnerskie. Podczas tego spotkania nastąpiło symboliczne jubileuszowe
reaktywowanie umów z okazji 15 lat współpracy gmin Gizałki - Bácsalmás.
W miesiącu maju delegacja strażaków z gminy Apen uczestniczyła w zawodach
pożarniczych oraz w uroczystości z okazji Gminnego Dnia Strażaka. Natomiast w ramach
rewizyty do Apen w miesiącu czerwcu wyjechali strażacy z jednostki OSP
w Szymanowicach.
W miesiącu lipcu 2018 r. delegacja z gminy Gizałki przebywała z wizytą w partnerskiej
gminie Momignies, w Belgii. Gminę Gizałki reprezentowało 16 osób: radni, sołtysi oraz
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich.
Współpraca z innymi podmiotami.
Gmina Gizałki w celu wykonywania różnorodnych zadań publicznych oraz w ramach
wspierania idei samorządu terytorialnego zawarła porozumienia i jest aktywnym
członkiem następujących zrzeszeń:
1. Od 1991 r. jest członkiem stowarzyszenia pn. „Wielkopolski Ośrodek
Kształcenia i Studiów Samorządowych.
W ramach składki członkowskiej gmina ma dostęp do ekspertyz oraz porad
prawnych, a pracownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz radni i sołtysi
bezpłatnie uczestniczą w szkoleniach i seminariach.
2. W 2008 r. gmina przystąpiła do lokalnej Grupy Działania działającej w ramach
stowarzyszenia pn. „Wspólnie dla Przyszłości” .
Będąc członkiem stowarzyszenia gmina zabiega o środki finansowe
przeznaczone na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Przedsiębiorcy
oraz stowarzyszenia z terenu gminy Gizałki mają możliwość pozyskiwania
dodatkowych funduszy.
3. W 2008 r. gmina zawarła Porozumienie międzygminne celem powierzenia
Gminie Jarocin realizacji zadania publicznego dotyczącego zorganizowanie
systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych porozumieniem. W ramach
zawartego porozumienia wybudowano Zakład Gospodarki Odpadów Jarocin
z siedzibą w Witaszyczkach. Aktualnie Zakład funkcjonuje jako spółka, której
gmina Gizałki jest udziałowcem.
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12. Podsumowanie
W niniejszym raporcie o stanie gminy Gizałki za 2018 r. przedstawiono informacje
o realizacji zadań organu wykonawczego gminy – Wójta, wynikające z przepisów prawa oraz
zadań i celów określonych w programach, strategiach oraz zadaniach wyznaczonych lub
akceptowanych przez Radę Gminy.
Podsumowując przedłożony raport przedstawiam następujące wnioski i konkluzje
wynikające z informacji w nim zawartych.
1. Na terenie gminy Gizałki zamieszkuje 4.727 mieszkańców. W porównaniu z rokiem
2017, nieznacznie zmniejszyła się liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały
(ubyło 16 osób) natomiast zwiększyła się liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy
(przybyło 18 osób). Powyższe wynika z rozwoju na terenie gminy budownictwa
,,czynszowego” – pod wynajem.
2. Odnotowujemy systematyczny wzrost dochodów własnych gminy, który w 2018 r.
wyniósł 5,8 mln. zł, spowodowany większym udziałem dochodów podatkowych od
osób fizycznych (PIT) oraz podatku od nieruchomości, zarówno od obiektów
mieszkalnych jak i wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Duży, a nawet można powiedzieć, że rekordowy udział wartości inwestycji
infrastrukturalnych w budżecie gminy, który w 2018 r. wyniósł 8,3 mln. zł, tj. 29 %
budżetu.
4. Zrealizowano lub rozpoczęto realizację kilku ważnych inwestycji infrastrukturalnych
poprawiających jakość życia mieszkańców, takich jak:
- budowa sali sportowej i obiektów towarzyszących w Gizałkach,
- budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków ,
- budowa i modernizacja dróg gminnych, w tym: asfaltowych 3,15 km za 3,15 mln. zł,
o nawierzchni tłuczniowej i żwirowej 2,60 km za 368.502 zł,
- budowa obiektów rekreacyjnych takich jak place zabaw i siłownie zewnętrzne,
- rozpoczęcie rekultywacji składowiska odpadów w Gizałkach.
5. W 2018 r. pozyskano do budżetu gminy w postaci różnych form dotacji rekordową
kwotę ponad 9 mln. zł, która zostanie wykorzystana do realizacji zadań inwestycyjnych
i społecznych.
6. Realizacja inwestycji w 2018 r. spowodowała zwiększenie wartości mienia
komunalnego gminy o 5,49 mln. zł (z 54,20 mln. zł do 59,69 mln. zł).
7. Systematycznie realizowane są zadania ujęte w Strategii rozwoju gminy Gizałki oraz
innych dokumentach planistycznych.
8. Gmina posiada aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, jak również na niektórych obszarach plany zagospodarowania
przestrzennego umożliwiające rozwój budownictwa i przedsiębiorczości.
9. Realizacja polityki społecznej pozwala mieszkańcom gminy na łatwiejsze radzenie sobie z
trudnościami życiowymi poprzez udzielanie wsparcia finansowego, materialnego oraz
psychologicznego. W 2018r. odnotowano w naszej gminie zmniejszenie liczby osób
korzystających z pomocy społecznej. Nadal gmina Gizałki jest jedynym w Powiecie
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Pleszewskim i nielicznym w Wielkopolsce samorządem, który wprowadził tzw. ,,gminne
becikowe”. Gmina dofinansowuje również w znaczny sposób różne formy wypoczynku
młodzieży połączone z programami profilaktyki uzależnień, np. kolonie i zimowiska.
10. Dbamy o rozwój kultury fizycznej udzielając wsparcia finansowego klubom sportowym
oraz finansujemy organizację zajęć sportowych realizowanych przez animatorów
sportu oraz nauki pływania. Gmina jest również organizatorem wielu imprez
sportowych, takich jak np. biegi przełajowe dla młodzieży szkolnej, ,,Bieg Wiosny”,
zawody i imprezy sportowe organizowane z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
11. Mieszkańcy gminy mogą korzystać z oferty kulturalnej, którą proponuje Biblioteka
Publiczna oraz Gminne Centrum Kultury. To rocznie ponad 40 różnych przedsięwzięć
kierowanych do naszych mieszkańców oraz liczne imprezy o charakterze otwartym.
Wszystko co zostało zrealizowane, to zasługa i zaangażowanie wielu osób pracujących
w jednostkach organizacyjnych gminy, stowarzyszeniach, sponsorów oraz osób prywatnych
wspierających działania władz gminy. To również praca Rady Gminy poprzedniej oraz obecnej
kadencji.
Tylko zgodne współdziałanie oraz wspólne wyznaczanie celów powoduje, że efekty
naszych działań są takie jakie uzyskaliśmy w 2018 r.
Bardzo dziękuję wszystkim tym, z którymi mogłem pracować realizując wyznaczone
zadania i cele ukierunkowane na rozwój społeczny i gospodarczy naszej gminy
w minionym 2018 r.

Strona 44 z 44

