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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 2020 r. poz. 713 t.j.).
Obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Gizałki za 2019 rok,
a w szczególności: realizację polityk, programów i strategii oraz budżetu. Wskazuje na
działania, które podjęto aby zrealizować wyznaczone w tych dokumentach założenia oraz
cele. Przedstawia również 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.
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 4679 osób. Wskaźnik zaludnienia wynosi 43 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.
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Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz realizuje swoje zadania przy pomocy
urzędu gminy. Zadania gminy wykonywane są również przez inne podmioty powołane do
realizacji tych zadań, w tym gminne jednostki organizacyjne, którymi są:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Urząd Gminy Gizałki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminne Centrum Kultury – samorządowa instytucja 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 2019 r. wynosiła:
❖ mieszkańcy na pobyt stały: 4620,
w tym: kobiety 2312, mężczyźni 2308;
❖ mieszkańcy na pobyt czasowy: 99, w tym: kobiety 50, mężczyźni 49
❖ mieszkańcy razem: 4719,
w tym: kobiety 2362, mężczyźni 2357.
Liczba mieszkańców w gminie na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła:
❖ mieszkańcy na pobyt stały: 4582,
w tym: kobiety 2290, mężczyźni 2292;
❖ mieszkańcy na pobyt czasowy: 97, w tym: kobiety 53, mężczyźni 44
❖ mieszkańcy razem: 4679,
w tym: kobiety 2344, mężczyźni 2336.
W roku 2019 nastąpiło:
❖ urodzeń: 59 (w 2018 r. – 64) – spadek o 8,5 %
❖ zgonów: 38 ( w 2018 r. – 53) – mniej o 28 %
❖ zawarto małżeństw: 37 (w 2018 r. – 44) – mniej o 16 %
Wykresy przedstawiające liczbę mieszkańców gminy wg stanu na 1 stycznia oraz na dzień
31 grudnia 2019 r.
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3. Informacje finansowe gminy
Informacja dotycząca finansów Gminy Gizałki sporządzona została w oparciu o
sprawozdania budżetowe.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gizałki w 2019 r.

29 972 756 28 881 504
26 907 028

27 060 478

26 106 569

22 928 767
budżet wg uchwały
budżet po zmianach
wykonanie

dochody

wydatki

3.1. Dochody budżetu
Dochody budżetu Gminy Gizałki wyniosły w 2019 r. 27.060.478 zł.
W odniesieniu do dochodów planowanych w uchwale budżetowej dochody zwiększyły się
o 4.131.171 zł.
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 – 6.564.537 zł,
subwencje – 6.400.587 zł,
dotacje celowe z budżetu państwa i jst – 9.480.118 zł,
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 4.615.236 zł.
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Wykonanie dochodów według źródeł powstania obrazuje poniższy wykres

17,0%
35,0%
dotacje celowe
subwencje
dochody własne
środki pochądzące z budżetu UE

24,3%

23,7%

3.2.

Wydatki budżetu

Wydatki budżetu Gminy Gizałki w 2019 r. wyniosły 28.881.504 zł. W odniesieniu do
wydatków planowanych w uchwale budżetowej wydatki wzrosły o kwotę 2.774.935 zł.

Wyszczególnienie

Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Ogółem

Plan wg
uchwały
19 514 437
6 592 132
26 106 569

Plan po
zmianach
22 576 757
7 395 999
29 972 756

Wykonanie
2019 r.
21 857 281
7 024 223
28 881 504

Struktura
%
wykonania
wykonania do wydatków
ogółem %
96,81%
94,97%
96,36%

75,68%
24,32%
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.

Strona 6 z 44

RAPORT O STANIE GMINY GIZAŁKI ZA 2019 ROK

Utrzymanie dróg
i transport
zbiorowy
1 388 641

Gospodarka
komunalna
i ochrona
środowiska
1 735 170

Inne
862 463

Rodzina i pomoc
społeczna
8 894 756

Kultura i sport
5 726 155

Ochrona
przeciwpożarow
a
i
bezpieczeństwo
127 900

Administracja
2 464 595

Oświata i
wychowanie,
edukacyjna
opieka wych.
7 681 824

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. Gmina realizuje zadania w ramach funduszu
sołeckiego, w 2019 r. wydatki wyniosły 437.528 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 40% środków funduszu sołeckiego. Ponadto zrealizowano szereg
przedsięwzięć dotyczących utworzenia lub doposażenia terenów rekreacyjnych,
zorganizowano festyny sportowo-rekreacyjne, doposażono w sprzęt i umundurowanie
jednostki ochotniczych straży pożarnych.
W 2019 roku na inwestycje wydano 7.024.223 zł. Najistotniejsza cześć wydatków
inwestycyjnych to wydatki poniesione na budowę sali sportowej w Gizałkach – 4.873.715
zł. Inwestycje poczyniono również w infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną
i oświetleniową oraz rekreacyjno-sportową.
Wydatki inwestycyjne związane z poprawą infrastruktury drogowej wyniosły łącznie
883.069 zł, na poprawę gospodarki wodno-ściekowej oraz budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków wydatkowano 625.140 zł, na infrastrukturę rekreacyjno-sportową
obejmującą m.in.: wiaty rekreacyjne, siłownie zewnętrzne, świetlice wiejskie poniesiono
nakłady w kwocie 477.920 zł.
Poziom wydatków inwestycyjnych jest wielkością bardzo znaczącą. Działalność
inwestycyjna 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
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budżetu państwa. Korzystanie z dofinansowania ze środków unijnych, a także krajowych
wymaga jednak posiadania w określonych kwotach środków własnych gminy.
Udział procentowy wydatków bieżących oraz majątkowych w wydatkach ogółem
prezentuje poniższy wykres.
24,32%
wydatki bieżące

75,68%

wydatki majatkowe

Szczegółowy wykaz inwestycji wraz z wysokością poniesionych nakładów przedstawia
poniższa tabela.
Wyszczególnienie realizowanych inwestycji

Poniesione nakłady
w 2019 roku

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gizałki Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Gizałki wraz z budową zbiornika
retencyjnego stalowego o pojemności 100 m3

321 590,36

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gizałki - Zakup
urządzeń do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Gizałkach

227 550,00

Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji
celowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy
drodze wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz na odcinku Tomice-Gizałki etap II (Tomice-Leszczyca)"

318 983,14

Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz-Białobłoty"
Odwodnienie drogi, ul. Szkolna w Gizałkach (projekt)
Przebudowa drogi gminnej nr 632052P Orlina Mała

8 000,00
8 000,00
531 969,93

Przebudowa drogi gminnej w Toporowie (budowa chodnika)

16 115,72

Wykup gruntów

29 900,00

Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Gizałkach
Zakup samochodu osobowego

17 207,44
74 000,00

Dotacja celowa dla OSP Wierzchy - Leszczyca na dofinansowanie zakupu
zestawu do działań ratowniczych na lodzie
Budowa wiaty rekreacyjnej przy sali wiejskiej w Wierzchach - fundusz
sołecki

12 993,51

Budowa wiaty rekreacyjnej w Gizałkach przy ul. Strażackiej - fundusz sołecki

24 042,36

Budowa wiaty rekreacyjnej w Rudzie Wieczyńskiej - fundusz sołecki

14 995,60

1 080,00
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Budowa wigwamu na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi utwardzenie nawierzchni w obrębie planowanej wiaty - fundusz sołecki

23 879,70

Urządzenie terenu rekreacji - budowa placu zabaw w m. Dziewiń Duży fundusz sołecki

13 247,23

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Orlina Mała - fundusz sołecki
Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na plac rekreacyjny przy Gminnym
Centrum Kultury w Tomicach - fundusz sołecki
Rewitalizacja Placu 3 Maja w miejscowości Gizałki III etap zagospodarowanie strefy rekreacyjnej
Budowa linii zasilającej oświetlenie placu w obrębie wiat rekreacyjnych w m.
Orlina Mała - fundusz sołecki
Rozbudowa sieci oświetlenia w parku w Szymanowicach - fundusz sołecki
Wniesienie wkładu do Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Gizałkach na
rekultywację składowiska odpadów w Gizałkach
Nadbudowa z przebudową budynku WTZ przy ul. Kolejowej 3, w Gizałkach

8 108,17
8 200,00
41 820,00
7 295,87
4 895,40
30 000,00
(wartość całego zadania
360 tys. zł)
237 977,66

Utwardzenie wjazdu do garażu wozu strażackiego przy sali wiejskiej we
Wronowie - fundusz sołecki

19 730,63

Zagospodarowanie terenu do rekreacji (przed salą wiejską w Szymanowicach)
poprzez utwardzenie kostką betonową - fundusz sołecki

14 853,82

Dotacja celowa dla OSP we Wronowie na dofinansowanie rozbudowy i
przebudowy budynku sali wiejskiej we Wronowie

20 299,66

Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury
dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach
Budowa boiska w Rudzie Wieczyńskiej - fundusz sołecki
Budowa parkingu przy sali sportowej w Gizałkach
Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Czołnochowie - fundusz sołecki
Urządzenie boiska do siatkówki plażowej przy placu zabaw w Czołnochowie
- fundusz sołecki
Urządzenie terenu rekreacji - budowa boiska w m. Dziewiń Duży - fundusz
sołecki

3.3.

4 873 715,27
9 236,75
11 527,20
9 928,00
4 080,01
2 999,99

Wynik budżetu

Wynik budżetu za 2019 r. to deficyt w kwocie 1.821.026 zł, deficyt sfinansowano
przychodami z tytułu emisji obligacji. Na ujemny wynik budżetu wpływ miała wysokość
wydatków inwestycyjnych 2019 roku.
3.4.

Poziom zadłużenia gminy

Stan zadłużenia gminy na koniec 2019 r. wynosił 9.671.400 zł, co stanowi 35,74%
dochodów budżetu Gminy.
Podstawowym celem polityki długu jest zaspokajanie potrzeb pożyczkowych Gminy oraz
minimalizowanie kosztów obsługi zadłużenia. Zaciąganie pożyczek i kredytów jest
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niezbędne do sfinansowania zamierzeń rozwojowych ujętych w przedsięwzięciach
Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego.
Wartość majątku Gminy Gizałki ustalona według stanu na 31.12.2019 r. przedstawia
poniższa tabela.
Wyszczególnienie
1. Środki trwałe
Grupa 0 - grunty
Grupa 1 - Budynki i lokale
Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej
i wodnej
Grupa 3 - Kotły i maszyny
energetyczne
Grupa 4 - Kotły, maszyny i aparaty
ogólnego zastosowania
Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny,
urządzenia i aparaty
Grupa 6 - Urządzenia techniczne
Grupa 7 - Środki transportu
Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i wyposażenie
2. Pozostałe środki trwałe i zbiory
biblioteczne
3. Środki trwałe w budowie
4. Wartości niematerialne i prawne
5. Udziały w innych jednostkach

Stan na
Stan na
31.12.2018 r.
31.12.2019 r.
59 686 807,63 61 546 688,38
2 251 827,95 2 367 882,55
7 155 706,66 7 478 163,91

1 859 880,75
116 054,60
322 457,25

Zmiana w
%
3,12%
5,15%
4,51%

48 756 907,62 50 104 276,52

1 347 368,90

2,76%

Zmiana

45 133,96

45 133,96

0,00

0,00%

188 779,20

188 779,20

0,00

0,00%

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

49 982,17
90 666,04
954 546,80

0,00
0,00
74 000,00

0,00%
0,00%
8,40%

267 257,23

267 257,23

0,00

0,00%

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

3 140 942,71
7 182 129,47
127 810,27
1 003 150,00

62 403,49
4 876 831,87
32 188,57
65 000,00

2,03%
211,55%
33,66%
6,93%

Wartość majątku trwałego Gminy Gizałki zwiększyła się w roku 2019 o 1.859.880,75 zł i
biorąc pod uwagę wartość zrealizowanych inwestycji wynoszącą ponad 7 mln zł. daje
podstawy do stwierdzenia, że w latach następnych po zakończeniu rozpoczętych w 2019r.
inwestycji, wartość ta istotnie się zwiększy.

5. Informacje o realizacji polityk, programów i strategii
5.1. Strategia rozwoju
Gmina Gizałki bazuje na zidentyfikowanych uwarunkowaniach rozwojowych gminy
i wytyczonych głównych kierunkach rozwoju. 22 marca 2016 r. uchwałą nr XV/78/2016
Rada Gminy przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Gizałki na lata 2016 – 2025, w której
wskazano strategiczne cele rozwoju gminy:
Cel strategiczny 1. Rozwój infrastruktury technicznej i gospodarczej obejmujący programy
strategiczne:
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- 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
- sprawne zarządzanie 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,
- 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.
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 określają długoterminowe programy odnowy wsi nakierowane na
rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, komunikacyjnej, społecznej i ochronę
środowiska. W sferze społecznej działania nakierowane są na poprawę życia mieszkańców i
zdobywanie wiedzy dającej większe możliwości zatrudnienia.
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.
Strona 11 z 44

RAPORT O STANIE GMINY GIZAŁKI ZA 2019 ROK

Realizacja zadań wynikających ze strategii i programów
Do najważniejszych zadań zrealizowanych w poszczególnych kategoriach należy:
Gospodarka wodno-ściekowa.
1. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Gizałki wraz z budową zbiornika retencyjnego o
pojemności 100 m3.
Zakres inwestycji obejmował wykonanie stalowego zbiornika retencyjnego wody
uzdatnionej o pojemności 100 m³, oraz montaż w budynku stacji zestawu
pompowego zapewniającego odpowiednie ciśnienie i dostawę wody dla
mieszkańców gminy. Poniesiono wydatek w kwocie 321.590,36 zł, w tym
dofinansowane ze środków UE w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 166 363,00 zł.
Udział środków własnych z budżetu gminy 155 227,36 zł.
2. Zakup urządzeń do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w
Gizałkach.
Zadanie polegało na wymianie wyeksploatowanej workownicy na nowoczesną
instalację składającą się z prasy taśmowej z flokulatorem dynamicznym, zespołu
przygotowania i dozowania polielektrolitu, śrubowej pompy osadu, sprężarki
tłokowej bezolejowej, przedłużki podpór prasy oraz przenośnika ślimakowego.
Instalacja obecnie pozwala na skuteczne odwadnianie osadów ściekowych przed ich
unieszkodliwieniem. Wartość zadania to 227.550,00 zł, w tym dofinansowane ze
środków UE w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 117.715,00 zł. Udział środków
własnych z budżetu gminy 109.835,00 zł.
Komunikacja
1. Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na
dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr
442 Września – Kalisz na odcinku Tomice – Gizałki – etap II (Tomice – Leszczyca)”.
Wybudowana została ścieżka rowerowa o długości 270 m i szerokości 2,5 m. Udzielono
dotacji z budżetu gminy zgodnie z zawartą umową w wysokości 50 % kosztów
inwestycji – 318 983,14 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona.
Całkowity koszt dotowanej inwestycji 637.966,28 zł.
2. Przebudowa drogi gminnej nr 632052P Orlina Mała
W ramach zadania powstała droga asfaltowa o długości 990 m i szerokości 4 m wraz
z poboczami o szerokości 0,75 m. Wydatek na inwestycję poniesiono w kwocie
531.969,93 zł, w tym 241.600,00 zł dofinansowanie z Samorządu Województwa
Wielkopolskiego w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów
rolnych. Udział środków własnych z budżetu gminy 290.369,93 zł, w tym 200.000,00
zł to darowizna przekazana gminie.
3. Przebudowa drogi gminnej w Toporowie (budowa chodnika).
W ramach zadania wykonano 75 m chodnika o szerokości 1 m z kostki betonowej.
Wartość inwestycji to 16.115,72 zł.
Strona 12 z 44

RAPORT O STANIE GMINY GIZAŁKI ZA 2019 ROK

Bieżące wydatki na utrzymanie i poprawę stanu dróg w roku 2019:
1. Remonty nawierzchni tłuczniowych - 3,7 km - wydano 50.481,00 zł.
2. Remonty nawierzchni z pospółki żwirowej - 2,2 km – wydano 108.550,69 zł.
3. Remonty nawierzchni asfaltowych 901,0 m2 - wydano 97 133,81 zł.
Sport i rekreacja
Zrealizowano następujące zadania:
1. Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej
w Gizałkach.
Inwestycja dofinansowana z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 w ramach działania 9.3.3 – inwestowanie w rozwój infrastruktury
edukacji ogólnokształcącej w kwocie 3.998.882,94 zł.
Inwestycja kontynuowana od 2018 roku, w 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości
4.873.715,27 zł. Nakłady poniesione na 31.12.2019 r. (od początku realizacji inwestycji)
wynoszą 6.904.432,57 zł. Zakończenie inwestycji nastąpi w roku 2020.
2. Rewitalizacja Placu 3 Maja w miejscowości Gizałki III etap - zagospodarowanie strefy
rekreacyjnej.
Zakres inwestycji obejmował montaż elementów małej architektury (ławek, koszy na
śmieci, ogrodzenia figury, fontanny) oraz nasadzenie drzew i krzewów. Poniesiono
wydatek w kwocie 41.820,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami UE w ramach
,,Leader” – małe granty w wysokości 23.527,00 zł. Udział środków własnych z budżetu
gminy 18.293,00 zł.
3. Budowa boiska o nawierzchni trawiastej w Rudzie Wieczyńskiej - wartość 9.236,75 zł.
4. Budowa boiska o nawierzchni trawiastej w m. Dziewiń Duży - wartość 2.999,99 zł
5. Urządzenie boiska do siatkówki plażowej przy placu zabaw w Czołnochowie wartość 4.080,01 zł.
6. Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Czołnochowie - wartość 9.928,00 zł.
7. Budowa placu zabaw w m. Dziewiń Duży - wartość 13.247,23 zł
8. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Orlina Mała - wartość 8.108,17 zł
9. Budowa wiaty rekreacyjnej przy sali wiejskiej w Wierzchach - wartość 12.993,51 zł.
10. Budowa wiaty rekreacyjnej w Gizałkach przy ul. Strażackiej - wartość 24.042,36 zł.
11. Budowa wiaty rekreacyjnej w Rudzie Wieczyńskiej - wartość 14.995,60 zł.
12. Utwardzenie nawierzchni w obrębie planowanej wiaty rekreacyjnej w Nowej Wsi wartość 23.879,70 zł.
Kultura
Nadbudowa z przebudową budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Kolejowej 3, w
Gizałkach.
Nadbudowano pomieszczenie o powierzchni 73 m2 przeznaczone na potrzeby biblioteki
publicznej w celu gromadzenia księgozbiorów. W ramach zadania dostosowano obiekt do
wymogów przeciw pożarowych poprzez wykonanie przegród ogniochronnych zewnętrznych
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i wewnętrznych oraz systemu oddymiania. Wykonano instalację elektryczną oraz
centralnego ogrzewania. Wartość inwestycji to 237.977,66 zł.
5.2. Ład przestrzenny
5.2.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

1)
2)

3)

4)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
jest obowiązkowym aktem planistycznym na mocy ustawy z 7 lipca 1994 r. o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415), który określa politykę
przestrzenną 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.
Następnie sporządzono częściowe zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki” zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy
Gizałki uchwałami, dla następujących terenów:
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.
Zmiany studium dla ww. terenów 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.
Ponieważ studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
oraz plany miejscowe uchwalone po dniu 1 stycznia 1995 r. zachowują swoją moc, w roku
2019 nie dokonano zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gizałki”
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
Strona 14 z 44

RAPORT O STANIE GMINY GIZAŁKI ZA 2019 ROK

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.
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 2019 r. wydano 106 decyzji o warunkach zabudowy oraz 329 decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Decyzje o warunkach zabudowy dotyczyły głównie zabudowy
mieszkaniowej – 98 decyzji oraz innej zabudowy – 8 decyzji (budynki gospodarczogarażowe, magazynowe, obora, chlewnia, handlowo-usługowe).
Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczyły budowy lub przebudowy linii
energetycznych.
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 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.
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
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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.
5.2.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
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.,
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 2020 r. poz. 282) 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
2019-2022” 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.
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„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.
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, 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 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 neoklasycystyczne 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.
Zadania realizowane w 2019 r.:

1.
2.

Wykonywanie prac pielęgnacyjnych i utrzymanie zieleni w parku podworskim w
Szymanowicach.
Bieżące utrzymanie pomników ofiar II wojny światowej i powstańców styczniowych na
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cmentarzu w Szymanowicach.
Utrzymanie porządku i wykonanie prac pielęgnacyjnych na cmentarzu ewangelickim w
Wierzchach.
4. Pomoc w pozyskaniu dofinansowania dla Parafii w Szymanowicach na wymianę dachu.

3.

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 2019 r. poz. 1396 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.
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.
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,
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•
•
•
•

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 raport z wykonania programu ochrony środowiska, który 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.
Ustawa Prawo ochrony środowiska, jak również przepisy wykonawcze do tej ustawy nie
określają wymagań dotyczących formy i struktury raportu. Wobec powyższego, raport przedstawia
wykaz priorytetów i celów oraz zadań ujętych w przyjętym Programie i wymienia przedsięwzięcia
jakie zrealizowano w latach 2017-2018.
Kolejny raport z wykonania Programu zostanie sporządzony w 2021 r. za lata 2019-2020.
Najważniejsze zadania w zakresie ochrony środowiska zrealizowane w 2019 r.:
1. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Gizałki – koszt inwestycji to 321.590,36 zł, w tym
dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW w wysokości 166.363,00 zł.
2. Zakup urządzeń do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Gizałkach – koszt
227.550,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW - 117.715,00 zł.
3. Wykonanie rekultywacji składowiska odpadów w Gizałkach – koszt 360.000zł.
4. Przebudowa drogi gminnej w Orlinie Małej polegająca na wykonaniu drogi asfaltowej o
długości 990 m i szerokości 4 m wraz z poboczami o szerokości 0,75 m – koszt inwestycji
531.969,93 zł, w tym dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego
- 241.600,00 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej w Toporowie polegająca na wykonaniu 75 m chodnika o
szerokości 1 m z kostki betonowej – koszt 16.115,72 zł ze środków funduszu sołeckiego.
6. Rewitalizacja Placu 3 Maja w Gizałkach III etap, polegająca na wykonaniu strefy rekreacyjnej z
montażem elementów małej architektury oraz nasadzeniu drzew i krzewów – koszt zadania
41.820,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 23.527,00 zł.

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,
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- ograniczenie emisji PM 2,5,
- 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 zużycia
energii w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych oraz zwiększenia
świadomości energetycznej mieszkańców Gminy.
Działaniami zmierzającymi do osiągnięcia celu określonego w programu gospodarki
niskoemisyjnej są:
- budowa kotłowni na pellet przy Szkole Podstawowej w Gizałkach,
- budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Tomicach,
- uruchomienie dla mieszkańców punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”.
5.6. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Uchwałą nr XLI/225/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 9 listopada 2018 r. przyjęty został
program współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, 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, którym udzielono dotacji:
1. Umowa nr 1/2019 zawarta z Uczniowskim Klubem Sportowym CHROBRY Gizałki.
Przyznana kwota dotacji: 13 000,00 zł, wykorzystana 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 rekreacyjnosportowe, udział w wielu rozgrywkach, turniejach i zawodach tenisowych. W ramach umowy
został także zakupiony sprzęt sportowy niezbędny do przeprowadzenia zadania.
2. Umowa nr 2/2019 zawarta z Gminnym Klubem Sportowym UNIA SZYMANOWICE.
Przyznana kwota dotacji: 25 000,00 zł, wykorzystana kwota dotacji: 15 379,70 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.
3. Umowa nr 3/2019 zawarta z Gminnym Klubem Sportowym UNIA SZYMANOWICE.
Strona 20 z 44

RAPORT O STANIE GMINY GIZAŁKI ZA 2019 ROK

Przyznana kwota dotacji: 15 000,00 zł, wykorzystana kwota dotacji: 2 848,75 zł.
Dotacja przyznana na zadanie pn. „Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział
w rywalizacji sportowej”. 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 4/2019 zawarta z Uczniowskim Klubem Sportowym CHROBRY Gizałki.
Przyznana kwota dotacji: 6 000,00 zł, wykorzystana 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. Dokonano także zakupu kompletu strojów
sportowych.
Każdy z w/w klubów sportowych przedstawił sprawozdanie końcowe z wykonania
zadania, na podstawie którego nastąpiło rozliczenie dotacji.
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
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,
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• 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 2019 r. pomocy w formie zasiłków stałych udzielono 39 osobom na łączną kwotę:
190 464,00 zł (wydano 31 decyzji i wypłacono 368 świadczeń).
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 2019 r. z pomocy tej skorzystały 22 rodziny, wypłacono kwotę 19 829,00 zł (wydano 21
decyzji i wypłacono 54 świadczenia).
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 2019 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 46 540,00 zł (wydano 142 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, 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 wieloletni program rządowy „Posiłek w domu i w szkole”. Celem
programu jest udzielenie wsparcia gminom w pełnieniu zadań własnych o charakterze
obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom, które są go
pozbawione, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów wiejskich i z obszarów
objętych wysokim poziomem bezrobocia. Istotnym elementem programu jest rozwój w
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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 2019 r. liczba osób korzystających z posiłku (dzieci) wynosiła – 68, na łączną kwotę 27
855,00 zł (wydano 92 decyzje na 7798 posiłków).
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 2019 r. wykonywane były dla 9 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 2019 r. wydano 648 decyzji na realizację świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w kwocie
3.040.376,60 zł. Natomiast na świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 34 wierzycieli
przeznaczono 190 690,00 zł. Od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano 42.720,00 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 2019 r. zostały wydane decyzje na łączną
kwotę 4.737.545,90 zł dla 912 dzieci z 582 rodzin.
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 2019 roku 680 uczniów otrzymało wsparcie jednorazowe w kwocie
300,00 zł na kwotę ogólną 204.000,00 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 2019 r. najniższa emerytura wynosi 1.100,00 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.
W 2019 roku wydano 32 decyzje pozytywne i wypłacono rodzinom dodatki mieszkaniowe
w kwocie 77.346,33 zł dla 23 rodzin. Z dodatku energetycznego korzysta 14 rodzin,
wydatkowano na ten cel kwotę 2.228,88 zł.
6.2.10. Ośrodek opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek
stały oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
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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 emerytalnorentowych, 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 2019 roku skorzystało 40 rodzin.
6.3.2. Gmina Gizałki w związku z podjętą uchwałą w sprawie ustanowienia jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 500 zł, w 2019 roku wypłaciła 50 świadczeń
na kwotę 25 000,00 zł (wydano 50 decyzji).
6.3.3. Ośrodek również brał udział w resortowym programie wspierania rodzin i systemu
pieczy zastępczej –„Asystent rodziny”. Opieką asystenta rodziny objętych było 6 rodzin.
Natomiast w ramach programu „Opieka 75+” z usług opiekuńczych skorzystały 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.

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
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w środowisku zamieszkania osoby lub rodziny wymagającej pomocy. Pomoc społeczna może
być udzielana również z urzędu. Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest
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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje: 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 2019 roku wydał łącznie kwotę 8.894.725,02
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 8.046.337,67 zł.
Od roku 2016 liczba rodzin korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
z pomocy społecznej maleje. Bardzo zauważalnym jest spadek liczy 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.
6.6. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii
GPPiRPA oraz PN na rok 2019 został przyjęty przez Radę Gminy Gizałki w dniu 4
grudnia 2018 roku uchwałą nr II/17/2018.
Na realizacje programu zaplanowano kwotę 106 485,00,00 zł, a wydatkowano na realizację
programu 96.445,00 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 2019 roku osoby zatrudnione w Punkcie
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Konsultacyjnym przyjęły 19 osób i udzieliły 93 porady. 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 5.910,00 zł.
Udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe i narkomanii, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
W roku 2019 Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła
8 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 5.850,00 zł. Dofinansowanie działalności świetlicy dla młodzieży
dojeżdżającej do szkół ponadgimnazjalnych 6.753,25 zł. Średnio miesięcznie z świetlicy
korzysta 32 uczniów z terenu gminy.
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.
Na terenie szkół prowadzono warsztaty profilaktyczne dla dzieci oraz rodziców. W
warsztatach uczestniczyło 65 rodziców, 46 nauczycieli oraz 211 uczniów. Na organizację
warsztatów wydatkowano kwotę 8.760,00 zł.
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 12.640,00 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: 37.002,00 zł dla 174 uczestników. Udzielono dotacji dla stowarzyszenia
w kwocie 15.379,00 zł na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na
alternatywną formę zagospodarowania czasu wolnego.
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.
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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:
Placówki oświatowe
Nazwa placówki
Rok szkolny
Lp
.

szkoła
podstawowa

Liczba uczniów
oddziały
przedszkolne

razem

Liczba
oddziałów

Liczb etatów
nauczycielskich

1

Szkoła
Podstawowa
w Białobłotach

2019/2020

102

36

138

10

17,68

2

Szkoła
Podstawowa
w Gizałkach

2019/2020

157

-

157

9

20,85

3

Szkoła
Podstawowa
w Tomicach
z filią w
Wierzchach

2019/2020

159

53

212

12

22,48

4

Przedszkole
Publiczne
w Nowej Wsi

2019/2020

-

54

54

3

4,63

34

65,64

Liczba uczniów
ogółem

561
2019/2020

418

143

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 -VIII szkół podstawowych.
Obwód szkolny Szkoły Podstawowej w Gizałkach, Szkoły Podstawowej w Tomicach wraz z
Filią w Wierzchach oraz Przedszkola w Nowej Wsi obsługiwał 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 2019 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 2019 przedstawiają się następująco:
• firma przewozowa, obwód szkoły w Białobłotach – 69.775,08 zł
• autobus szkolny (2 obwody szkolne oraz przedszkole) – 121.589,31 zł
• dowóz uczniów do szkoły w Pleszewie – 48.443,59 zł
• dowozy uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności przez rodziców – 16.268,20 zł
Łączna kwota kosztów dowozu uczniów do placówek oświatowych w roku 2018 wynosi:
256.076,18 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
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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 2019 wypłacono stypendia:
❖ w I półroczu dla 147 uczniów w kwocie: 62.702,00 zł (za 4 miesiące)
❖ w II półroczu dla 109 uczniów w kwocie: 38.586,00 zł (za 3 miesiące)
❖ ponadto wypłacono 4 jednorazowe zasiłki szkolne na kwotę 1.247,00 zł.
Łączna kwota pomocy materialnej w 2019 roku wyniosła: 102.535,00 złotych, w tym: dotacja
w wysokości 82.035,00 zł, środki własne 20.500,00 zł.
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 2019 złożono 10 wniosków o dofinansowania młodocianych pracowników
dotyczących zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy
ukończyli przygotowanie zawodowe. Łączna kwota wypłaconych zasiłków wyniosła
80.810,00 złotych.

Stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia sportowe, przedmiotowe i artystyczne
W roku 2019 (za rok szkolny 2018/2019) jednorazowe stypendia otrzymało 31
uczniów w kwotach od 100,00 zł do 600,00 zł - stypendia za osiągnięcia indywidualne oraz
osiągnięcia zespołowe. Łączna kwota wypłaconych stypendiów to: 8.300,00 złotych. Ponadto
9 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 6 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
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Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Pleszewie. Dofinansowanie gminy w roku 2019
wyniosło 12.460,00,00 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, na 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.
W roku 2019 r. koszty realizowanego projektu wyniosły 401.886,99 zł, w tym szkolenia dla
nauczycieli – 12.104,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 9.124,00 złotych.

Wypoczynek letni dla młodzieży szkolnej
Młodzież szkolna w 2019 roku przebywała na koloniach nad morzem w miejscowości
Władysławowo-Chłapowo,
w
ramach
zorganizowanego
wypoczynku
letniego
uwzględniającego programu profilaktyczno-socjoterapeutyczny. Z oferty skorzystało 85
uczniów za częściową odpłatnością, całkowity koszt to kwota 60.775,00 zł.

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 2019 roku wynosił: 409.000,00 złotych,
w tym: 330.000,00 Gminny Ośrodek Kultury
79.000,00 Biblioteka Publiczna Gminy Gizałki
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GCK pozyskało ogółem środków pozabudżetowych w kwocie 109.959,78 złotych, tj. 32,11 %
budżetu, w tym:
• Gminny Ośrodek Kultury: 46.225,00 złotych, w tym :
- darowizny od sponsorów i inne wpływy - 7.220,00
- usługi, tj. wpływy za bilety i stoiska
- 48.579,78
- środki unijne
- 48.579,78
• Biblioteka: 3.666,00 złotych, tj. 4,64 % budżetu, w tym:
- programy pomocowe: 3.666,00 złotych na zakup książek (w ramach programu Biblioteki Narodowej „ Zakup Nowości Wydawniczych do Bibliotek”).
.
Infrastruktura GCK
Gminne Centrum Kultury w Gizałkach do prowadzenia swojej działalności w roku 2019
wykorzystywało 2 obiekty:
1) w Gizałkach 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.
GCK udostępniało 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
Filia w Wierzchach oraz w Szkole Podstawowej 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: 16.515 woluminów.
Czytelnicy zarejestrowani ogółem: 529 osób, w tym:
Biblioteka Gizałki - 507
Filia w Wierzchach - 22
Odwiedziny ogółem: 1974 osób, w tym:
Biblioteka Gizałki - 1904
Filia w Wierzchach - 70
Wypożyczanie ogółem: 6795 wol., w tym:
Biblioteka Gizałki - 6644
Filia w Tomicach - 151
Udostępnianie na miejscu: 109 woluminów, w tym:
Biblioteka Gizałki - 109
Filia w Wierzchach - 0
Z Internetu skorzystano 129 razy.
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W roku 2019 zakupiono 481 książek dla Biblioteki w Gizałkach.
Działalność
Corocznie organizowanych i współorganizowanych jest wiele imprez kulturalnych,
konkursów, i różnych spotkań. W roku 2019 odbyło się 40 wydarzeń:
1. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2. Dzień Bezpiecznego Internetu
3. Ferie zimowe - gry i zabawy ruchowo-sprawnościowe, warsztaty, wyjazdy do kina,
zajęcia komputerowe
4. Warsztaty garncarskie
5. Kulig dla dorosłych
6. Spotkanie dla młodzieży z cyklu „Ciekawe zawody
7. Dzień Kobiet
8. Konkurs Pięknego Czytania
9. Konkurs na „ Najładniejszą Pisankę i Stroik Wielkanocny”
10. Olimpiada Senioralna
11. Gizalski Bieg Wiosny
12. Święto Prosny – Turniej Wsi o Puchar Wójta Gminy Gizałki i Gizalski Bieg Wiosny
13. Przegląd Twórczości Muzycznej Przedszkolaków
14. spotkania autorskie we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną
15. Gminny Dzień Dziecka – Festyn rodzinny
16. Cała Gmina Czyta Dzieciom
17. Konkurs „Na najpiękniejszy wianek świętojański”
18. Festyn Nocy Świętojańskiej
19. Finał Przeglądu Twórczości Muzycznej Przedszkolaków
20. Akcja Lato – 3 tygodniowe zajęcia dla dzieci i młodzieży (zabawy ruchowe i gry
zręcznościowe, wycieczki do kina, warsztaty kulinarne, warsztaty plastyczne,
warsztaty kulinarne, kwadrans z bajką ,quizy)
21. Gminne Święto Plonów
22. Narodowe Czytanie
23. „ Mała książka – wielki człowiek”- projekt skierowany do trzylatków z gminy Gizałki
24. Święto Pyry oraz Happening z okazji Akcji Sprzątania Świata
25. Warsztaty rękodzielnicze – wykonanie symboli narodowych z okazji 100 rocznicy
Niepodległości
26. Gminny Dzień Seniora.
27. Spotkanie z nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej
28. Wieczór poezji M. C. Abramowicza i J. J. Swędrowskiego
29. Konkurs recytatorski poezji M.C. Abramowicza o J. J. Swędrowskiego
30. Konkurs piosenki patriotycznej i wojskowej
31. Gizalski Bieg Niepodległościowy
32. Międzyszkolny Turniej Szachowy o Puchar Narodowego Święta Niepodległości
33. Wieczór poezji M.C. Abramowicza i J.J. Swędrowskiego
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34. Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Narodowego Święta Niepodległości
35. Obchody Narodowego Święta Niepodległości
36. Konkurs Piosenki Patriotycznej i Wojskowej
37. Turniej Piłki Siatkowej z okazji Narodowego Święta Niepodległości
38. Turniej Tenisa stołowego o Puchar Narodowego Święta Niepodległości
39. Wieczór Andrzejkowy
40. Spektakl teatralny dla dzieci
41. Gminny Konkurs Ortograficzny o Pióro Wójta Gminy Gizałki
42. Mikołajki dla uczestników stałych form pracy prowadzonych przez GCK
43. Konkurs Bożonarodzeniowy „ Na najładniejszą szopkę i kartę oraz najładniejszy
stroik”
44. Wieczór w Bibliotece pt. „ Zobacz, na co Cię stać – gry i zabawy z odrobiną teatralnej
magii” .
45. Spotkanie opłatkowe dla KGW.
9.

Gospodarka komunalna

Zakład Komunalny Spółka z o.o. powstała w wyniku przekształcenia Zakładu
Budżetowego w Gizałkach w jednoosobową Spółkę Gminy Gizałki na podstawie uchwały
Rady Gminy Gizałki nr IX/57/99 z dnia 30 czerwca 1999 r.
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.
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 352 500,00 złotych i dzieli się
na 705 udziałów o równej wartości nominalnej 500,00 złotych każdy. Wszystkie udziały
należą do Gminy Gizałki i zostały przez nią objęte.
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
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
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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.
Wielkość i struktura sprzedaży
W 2019 roku przychody ze sprzedaży zostały zrealizowane na kwotę 1.345.720,95 zł
i są one o 1.700,02 zł 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 65%. Na
pozostałe 35% przychodów ze sprzedaży składają się przychody z działalności pomocniczej.
Produkcja i sprzedaż wody
W 2019 roku wyprodukowano łącznie 234.069m3 wody czystej. Woda pochodziła
z dwóch ujęć, w Gizałkach i Orlinie. Tabela przedstawia produkcję wody w Gizałkach.
GIZAŁKI
MIESIĄC
STYCZEŃ
LUTY
MARZEC
KWIECIEŃ
MAJ
CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
RAZEM

ILOŚĆ POBRANEJ WODY
m3
2018
2019
6.508
9.710
5.310
6.160
6.441
7.890
6.699
11.010
9.010
10.090
11.529
14.130
12.186
14.290
11.890
14.960
9.702
10.680
6.063
13.730
6.290
12.340
13.730
10.080
105.358
135.070
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Wykres - Analiza porównawcza poboru wody w Stacji Uzdatniania Wody w Gizałkach
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Tabela – przedstawia produkcję wody w Orlinie
ORLINA
MIESIĄC

ILOŚĆ POBRANEJ WODY
m3
2018
2019

STYCZEŃ
LUTY

11.250
9.803

5.952
8.124

MARZEC

11.414

7.889

KWIECIEŃ

10.700

9.310

MAJ

13.711

8.734

CZERWIEC

14.153

16.814

LIPIEC

14.219

13.330

SIERPIEŃ

16.750

8.671

WRZESIEŃ

14.468

8.166

PAŹDZIERNIK

14.594

3.188

LISTOPAD

11.944

3.249

GRUDZIEŃ
RAZEM

2.954
145.960

5.572
98.999
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Wykres - analiza porównawcza poboru wody w Stacji Uzdatniania Wody w Orlinie
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Sprzedaż wody
W 2019 roku sprzedaż wody wyniosła 183.973 m3. Strukturę sprzedaży wody w 2019 roku
z podziałem na grupy odbiorców przedstawia poniższy wykres.
8% 6%

Gospodarstwa domowe
Przemysł i usługi
Pozostali odbiorcy
86%

Zasadniczy wpływ na straty wody ma stan sieci wodociągowych oraz kontrola i monitoring
dystrybucji.
Tabela przedstawia pobór i sprzedaż wody
Lp.

Nazwa

Ilość

1.

Woda pobrana z ujęć m3
Orlina
Gizałki

2018
251.318
145.960
105.358

2019
234.069
98.999
135.070

2.

Zużycie własne m3

29.000

17.096

3.

Sprzedaż wody ogółem m3

184.300

183.973

4.

Straty wody m3

38.018

33.000

5.

Straty wody %

15%

14 %
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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.
W 2019 roku w wodociągu Gizałki w związku z interwencją stwierdzono barwę
nieakceptowaną przez konsumenta od dnia 30.07.2019 r.
Nieakceptowana barwa w wodzie przeznaczonej do spożycia nie stanowi zagrożenia dla
zdrowia i życia ludzkiego. Ma jedynie wpływ na właściwości organoleptyczne i zgodnie
z obowiązującymi zapisami prawa musi być akceptowalna przez konsumenta.
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.
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.
Odbiór ścieków
W okresie sprawozdawczym odebrano i oczyszczono 92.520 m3 ścieków. Tabela
przedstawia Ilość przyjętych ścieków
GIZAŁKI
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW (m3)

MIESIĄC

2018

2019

STYCZEŃ

7.904

7.865

LUTY

6.971

6.963

MARZEC
KWIECIEŃ

7.828
7.711

8.090
7.569

MAJ

7.611

7.685

CZERWIEC
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ

7.690
7.775
7.454
7.444

7.671
7.943
7.776
7.785

PAŹDZIERNIK

7.844

7.983

LISTOPAD

7.710

7.451

GRUDZIEŃ

7.949

7.739

91.891

92.520

RAZEM

Strona 37 z 44

RAPORT O STANIE GMINY GIZAŁKI ZA 2019 ROK

Wykres przedstawia iIość przyjętych ścieków - Oczyszczalnia Ścieków w Gizałkach w 2019 r.
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Pozostała działalność usługowa
Poza działalnością podstawową w 2019 roku Spółka świadczyła usługi w zakresie
robót odpłatnych, obejmujących:
Lp.

USŁUGI

1.
2.

Pozostałe usługi
Usługi kosiarką rotacyjną

3.
4.
5.
6.
7.

Obsługa selektywnej zbiórki odpadów
Odśnieżanie dróg
Remonty dróg
Usługi wodociągowe
Usługi budowlane

8.
Usługi transportowe i sprzętowe
9.
Ogrzewanie
10. Opieka nad zwierzętami
RAZEM:

2018r.

2019r.

150.376,76
9.487,04

119.149,98
11.111,12

3.600,00
17.886,24
35.556,25
23.500,94
55.962,73

3.600,00
16.327,39
65.908,74
19.293,01
51.618,17

69.144,28
113.153,13
3.000,00
481.067,37

54.857,47
123.312,54
3.000,00
468.178,42

Przychody z działalności pomocniczej w 2019 roku wyniosły 468.178,42 zł, co stanowi
36 % całkowitej wartości sprzedaży usług w 2019 roku.
Sytuacja majątkowa i finansowa Spółki.
Suma bilansowa aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019r. wynosi 688.710,79 zł.
W 2019 roku Spółka uzyskała przychody ogółem w kwocie 1.345.720,95 zł. Głównym
źródłem przychodów podobnie jak w latach ubiegłych była dostawa wody i odbiór ścieków.
Przychody z działalności pozostałej obejmują roboty odpłatne i działalność pomocniczą. W
celu osiągnięcia przychodów Spółka poniosła koszty w kwocie 1.356.594,80 zł.
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10. Gospodarka odpadami komunalnymi
Gmina Gizałki wdrożyła system gospodarowania odpadami komunalnymi. Systemem
zostali objęci wszyscy właściciele nieruchomości w myśl ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Odpady komunalne są dostarczane do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1a, gmina Jarocin.
Dnia 19 grudnia 2018 r. podpisano umowę z firmą Przedsiębiorstwo Komunalne Sp.
z o.o. w Pleszewie na wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów
komunalnych zmieszanych oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu
gminy na okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Wyłoniona firma odbierała w 2019 r. niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne, odpady zbierane w sposób selektywny z podziałem na następujące frakcje: szkło
białe, szkło kolorowe, papier, tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe),
odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz
odpady zgromadzone w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gizałkach.
W kilkunastu miejscach na terenie gminy Gizałki umiejscowione są pojemniki typu
„dzwon” do selektywnej zbiórki szkła i tworzyw sztucznych oraz pojemniki na odpady
zmieszane. W aptece w Gizałkach znajduje się pojemnik na przeterminowane leki. We
wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy Gizałki i w Urzędzie Gminy ustawiono
pojemniki na zużyte baterie. Od 2015 roku w gminie Gizałki funkcjonuje Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany w Gizałkach przy ul. Wrzesińskiej 17.
W 2019 roku dwukrotnie przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon.
Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w gminie Gizałki zameldowanych było 4679
mieszkańców. Według złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na dzień 31.12.2019 r. na terenie gminy Gizałki zamieszkiwało 3993 osób. Do
dnia 31.12.2019 r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto łącznie 1456
nieruchomości.
W gminie Gizałki wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, byli objęci w 2019
r. systemem gospodarowania odpadami i wszyscy zobowiązani byli ponosić z tego tytułu
opłaty na rzecz gminy.
Należność z tytułu gospodarowania odpadami w roku 2019 wynosiła 613.963,20 zł.
Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami w roku 2019 roku wynosiły 568.903,80 zł.
Zaległość na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 30.864,23 zł. Nadpłata na dzień 31.12.2019 r.
wynosiła 2.575,79 zł.
W roku 2019 koszty funkcjonowania sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi
wyniosły – 637.500,17 zł.

W 2019 r. na terenie gminy Gizałki zebrano następujące ilości odpadów:
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 628,700 Mg,
15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych - 57,000 Mg,
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15 01 07 - opakowania ze szkła - 67,420 Mg,
15 01 01 - opakowania z papieru i tektury - 11,160 Mg,
15 01 10*- opakowania zaw. pozostałości substancji niebezpiecznych - 0,420 Mg,
15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe - 0,600 Mg,
20 03 07 - odpady wielkogabarytowe - 38,160 Mg,
20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w
20021, 20 01 23 i 20 01 35 - 0,780 Mg,
20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki - 3,060 Mg,
16 01 03 - zużyte opony - 11,860 Mg,
16 01 19 – tworzywa sztuczne - 0,280 Mg,
17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 - 14,700 Mg,
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji - 2,000 Mg,
20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 10,700 Mg,
20 01 23* – urządzenia zawierające freony - 3,580 Mg,
20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 - 0,402 Mg.
19 12 12 – inne odpady z mechanicznej obróbki inne niż wymienione w 19 12 11 0,860 Mg
Z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania uzyskano:
15 01 01 - opakowania z papieru i tektury - 7,120 Mg,
15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych - 1,372 Mg,
15 01 05 - opakowania wielomateriałowe - 0,787 Mg,
15 01 07 - opakowania ze szkła - 4,976 Mg,
15 01 04 - opakowania z metali - 6,102 Mg.
Łącznie zebrano 851,68 Mg odpadów, z czego żadna frakcja nie została poddana
składowaniu bez uprzedniego przetworzenia.
11. Realizacja uchwał rady gminy
W roku 2019 Rada Gminy Gizałki podjęła 63 uchwały, które dotyczyły:
❖ zmian w budżecie – 9 uchwał
❖ zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej – 9 uchwał
❖ zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– 2 uchwały
❖ wotum zaufania dla Wójta Gminy Gizałki
❖ zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gmina Gizałki za 2018 rok
❖ udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu za 2018 rok
❖ udzielenia dotacji celowej – 3 uchwały:
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- dla Województwa Wielkopolskiego na budowę ścieżki rowerowej przy drodze
wojewódzkiej nr 442 na odcinku Tomice –Gizałki – etap II,
- dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr
431OP Chocz-Białobłoty,
- dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie „Programu usuwania azbestu z
terenu powiatu pleszewskiego w roku 2020”,
emisji obligacji Gminy Gizałki oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu
przyjęcia programu opieki na zwierzętami bezdomnymi
przyjęcia programu opieki nad zabytkami
przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków – 2 uchwały
uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie
przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2019-2032
ustalenia stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności
przyjęcia raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Gizałki za lata
2017-2018
wyrażania zgody na przystąpienie do prac nad koncepcją utworzenia związku
międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi
zmian do zatwierdzonego w 2018 roku projektu „Aktywna integracja społeczna i
zawodowa osób …”
w sprawie trybu i sposoby powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
powołania Zespołu opiniującego ławnika do Sądu Rejonowego w Pleszewie
powołania ławnika do Sądu Rejonowego w Pleszewie
ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki
zmiany statutów Sołectw Gminy Gizałki
zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach (zmiana siedziby Centrum)
ogłoszenie jednolitego Statutu Gminy Gizałki
zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
placówkach na terenie gminy Gizałki – 2 uchwały
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie
ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
ustalenia stawek podatku od nieruchomości
obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
opłaty podwyższonej
zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na 2019 rok
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❖ przyjęcia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gizałki na lata 2020-2031
❖ uchwalenia budżetu na rok 2020.
Zadania wyznaczone uchwałami przez Radę Gminy Gizałki w całości zostały wykonane
przez Wójta Gminy Gizałki.
12. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
Współpraca zagraniczna
Współpraca partnerska z gminami zagranicznymi pomimo podpisanych wielu
porozumień, aktywna jest tylko z kilkoma gminami : Apen, Momignies, Anor, Spišské
Vlachy, Bácsalmás.
W miesiącu maju delegacja strażaków z gminy Apen uczestniczyła w zawodach
pożarniczych oraz w uroczystości z okazji Gminnego Dnia Strażaka, włączając się
w realizację projektu „Oblicze kultur starodawnych – tradycje słowiańskie” .
W ramach kontynuowanego partnerstwa z gminami zagranicznymi oraz krajowymi
w 2019 roku realizowany był na przełomie miesiąca czerwca i lipca projekt pn. „Oblicze
kultur starodawnych, tradycje Nocy Kupały” – II część projektu realizowanego we
współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Gizałki.
W miesiącu lipcu zespół wokalny „Maki i chabry” wyjechał za zaproszenie do gminy
Anor (Francja). Grupa 20 osób, członków zespołu, zaprezentowała się podczas
uroczystego koncertu w Anor i brała udział w lokalnych wydarzeniach partnerskiej gminy.
Ponadto delegacje gminne na zaproszenie gmin partnerskich uczestniczyły
w wydarzeniach gmin:
- w miesiącu czerwcu w gminie Spišské Vlachy,
- w miesiącu lipcu w gminie Stawiguda,
- w miesiącu sierpniu w gminie Bácsalmás,
- w miesiącu wrześniu w gminie Apen.
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
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oraz stowarzyszenia z terenu gminy Gizałki mają możliwość pozyskiwania
dodatkowych funduszy.
3. W 2008r. gmina zawarła Porozumienie międzygminne celem powierzenia
Gminie Jarocin realizacji zadania publicznego dotyczącego zorganizowania
systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych porozumieniem. W ramach
zawartego porozumienia wybudowano Zakład Gospodarki Odpadami Jarocin
z siedzibą w Witaszyczkach. Aktualnie Zakład funkcjonuje jako spółka, której
gmina Gizałki jest udziałowcem.
13. Podsumowanie
W niniejszym raporcie o stanie gminy Gizałki za 2019 r. przedstawiono informacje
o realizacji zadań Wójta, wynikających 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 4.679 mieszkańców. W porównaniu z rokiem
2018, zmniejszyła się liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały o 38 osób
oraz liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy o 2 osoby. Odnotowaliśmy 59
urodzeń dzieci, których liczba w ostatnich trzech latach ustabilizowała się na
podobnym poziomie. Wyraźny spadek urodzeń odnotowaliśmy w 2015r. kiedy to w
naszej gminie urodziło się tylko 41 dzieci.
2. Odnotowujemy systematyczny wzrost dochodów własnych gminy, który w 2019 r.
wyniósł 6,56 mln zł i był o 760 tys. zł większy niż w roku 2018. Wzrost dochodów był
spowodowany głównie większym udziałem dochodów podatkowych od osób
fizycznych (PIT) oraz podatku od nieruchomości, zarówno od obiektów mieszkalnych
jak i wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Rok 2019, to kolejny rok o dużej liczbie inwestycji, których wartość przekroczyła 7
mln zł., tj. 24 % budżetu.
Zrealizowano kilka ważnych inwestycji infrastrukturalnych poprawiających jakość
życia mieszkańców, takich jak:
- zmodernizowano hydrofornię w Gizałkach poprzez wymianę na nowe,
energooszczędne pompy do tłoczenia wody do sieci oraz zwiększono możliwości
retencjonowania wody uzdatnionej o 100m3,
- zakupiono i zamontowano na oczyszczalni ścieków instalację do odwadniania
osadów ściekowych,
- dokończyliśmy rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Gizałkach,
- kontynuowano budowę sali sportowej i obiektów towarzyszących przy Szkole
Podstawowej w Gizałkach,
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- wspólnie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego wybudowaliśmy kolejny
odcinek ścieżki rowerowej łączący Szkołę Podstawową w Tomicach z drogą
powiatową w Szymanowicach,
- wybudowaliśmy 990 m nowej drogi asfaltowej w m. Orlina Mała, oraz
przeprowadziliśmy remonty dróg tłuczniowych i żwirowych o długości ok. 6 km,
- wykonaliśmy przebudowę obiektu WTZ w Gizałkach, w którym
wygospodarowaliśmy dodatkową przestrzeń na księgozbiory Gminnej Biblioteki,
- wybudowaliśmy 3 wiaty rekreacyjne (Ruda Wieczyńska, Gizałki, Wierzchy) oraz 2
boiska o nawierzchni trawiastej (Ruda Wieczyńska, Dziewiń Duży), rozbudowywano
place zabaw i siłownie zewnętrzne. W Czołnochowie powstało nowe boisko do
siatkówki plażowej.
W 2019 r. pozyskano do budżetu gminy w postaci różnych form dotacji kwotę ponad
5mln zł, w tym 4,6 mln zł z UE. Środki te umożliwiły realizację zadań inwestycyjnych,
edukacyjnych i społecznych.
Realizacja inwestycji w 2019 r. spowodowała zwiększenie wartości mienia
komunalnego gminy o 1.859.880,75 zł i biorąc pod uwagę wartość zrealizowanych
inwestycji wynoszącą ponad 7 mln zł, daje to podstawy do stwierdzenia, że w latach
następnych po zakończeniu rozpoczętych w 2019r. inwestycji, wartość ta istotnie się
zwiększy.
Systematycznie realizowane są zadania ujęte w Strategii rozwoju gminy Gizałki oraz
innych dokumentach planistycznych.
Gmina posiada aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, jak również na niektórych obszarach plany zagospodarowania
przestrzennego umożliwiające rozwój budownictwa i przedsiębiorczości. W 2020r.
rozpoczęliśmy procedury opracowania nowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla terenów, które na mocy obowiązujących przepisów zostały
wyłączone z możliwości realizacji obiektów mieszkalnych.
Realizacja polityki społecznej pozwala mieszkańcom gminy na łatwiejsze radzenie
sobie z trudnościami życiowymi poprzez udzielanie wsparcia finansowego,
materialnego oraz psychologicznego. W 2019 r. odnotowano w naszej gminie
zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Nadal gmina Gizałki jest
jedynym w Powiecie 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.
Dbamy o rozwój kultury fizycznej udzielając wsparcia finansowego klubom
sportowym oraz finansujemy organizację zajęć sportowych realizowanych przez
animatorów sportu oraz naukę 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.
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10. 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.
Dobre współdziałanie oraz wspólne wyznaczanie celów powoduje, że efekty naszych
działań są takie jakie uzyskaliśmy w 2019 r.
Bardzo dziękuję wszystkim tym, z którymi mogłem pracować realizując wyznaczone
zadania i cele ukierunkowane na rozwój społeczny i gospodarczy naszej gminy
w minionym 2019 r.
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