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I. Uwagi ogólne 

 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.) nałożyła na wójta 

(burmistrza, prezydenta) obowiązek przedstawienia radzie gminy do 31 maja 

każdego roku raportu o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności 

organu wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizację: 

a) polityk,  

b) programów, 

c) strategii 

d) uchwał rady gminy, 

e) budżetu obywatelskiego.  

Nadrzędnym celem ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym było 

wprowadzenie zmian, które „realnie przyczynią się do zapewnienia społeczności 

lokalnej większego udziału w funkcjonowaniu organów danej jednostki samorządu 

terytorialnego, pochodzącej z aktu wyboru oraz zagwarantują obywatelom właściwą 

kontrolę nad władzą samorządową, a tym samym przyczynią się do zwiększenia więzi 

oraz odpowiedzialności za wspólnotę samorządową, w której zamieszkują” (tak: 

uzasadnienie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych, druk sejmowy nr 2001,dostępny na stronie internetowej 

Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2001. 

Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana 

jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wójtowi 

(burmistrzowi, prezydentowi). Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Do 

wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz 

podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla 

wójta (burmistrza, prezydenta) z tego tytułu (art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy                

o samorządzie gminnym). 

Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności 

organu wykonawczego w danym roku, a przede wszystkim – przedstawienie tych 

informacji członkom organu stanowiącego.  
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Raportowi przypisuje się trzy zasadnicze funkcje: 

a) sprawozdawczą, 

b) partycypacyjną, 

c) oceniającą. 

Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności 

organu wykonawczego w danym roku, a przede wszystkim – przedstawienie tych 

informacji członkom organu stanowiącego, tak: S. Gajewski, Ustawy samorządowe. 

Nowe instytucje. Analiza z przykładami i wzorami dokumentów, Legalis 2018. 

Raport obejmuje jedynie informacje dotyczące działalności organu wykonawczego,                 

a zatem – procesu realizacji wszystkich zadań i kompetencji tego podmiotu. 

W raporcie nie należy zamieszczać danych dotyczących działalności rady gminy ani 

panującej w niej sytuacji społecznej, gospodarczej, politycznej czy przyrodniczej,  

por. S. Gajewski, Ustawy…, Legalis 2018.   

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w raporcie zamieszcza się wyłącznie 

informacje dotyczące działalności wójta (burmistrza, prezydenta) w roku 

poprzedzającym rok, w którym dokument ten jest przedstawiony. Raport powinien 

zawierać trzy kategorie informacji, które muszą znaleźć się w każdym dokumencie 

tego rodzaju: 

1) informacje dotyczące realizacji wszystkich dokumentów planistycznych, do 

których wykonywania w poprzednim roku kalendarzowym obowiązany był 

organ wykonawczy (polityk, strategii, programów i innych), 

2) informacje dotyczące realizacji wszystkich uchwał organu stanowiącego, 

3) informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego. 

Realizując ustawowy obowiązek wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym Wójt Gminy Kaźmierz przedstawia Radzie Gminy Kaźmierz raport o stanie 

Gminy Kaźmierz. 
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II. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kaźmierz  

w 2019 r. 

1. Zaangażowanie Wójta Gminy Kaźmierz w inicjatywach o szczeblu lokalnym, 

powiatowym i regionalnym: 

1) zaangażowanie w inicjatywy organizowane przez szkoły i przedszkola, 

w tym współorganizowanie turniejów, konkursów imprez sportowych, 

festiwali z udziałem uczniów z Gminy oraz sąsiadujących gmin, 

2) współorganizowanie i udział w lokalnych imprezach środowiskowych 

mających charakter edukacyjny, historyczny, integracyjny, promujący 

regionalne tradycje organizowanych przez Rady Sołeckie oraz 

mieszkańców Gminy, 

3) uczestniczenie w licznych imprezach kulturalnych organizowanych na 

terenie Gminy, jak również wyjazdowych kierowanych dla 

mieszkańców, 

4) podpisanie woli kontynuowania współpracy partnerskiej między Gminą 

Kaźmierz i Gminą Bystrzyca Kłodzka, 

5) zaangażowanie w inicjatywy o tematyce historycznej organizowane 

przez Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło 

Kaźmierz, 

6) udział w otwarciu Klubu Seniora w Kaźmierzu, 

7) zaangażowanie w działalność na rzecz seniorów Gminy Kaźmierz,                    

w tym  wspieranie Uniwersytetu Trzeciego Wieku,  

8) udział w zawodach wędkarkich o puchar Wójta,  

9) udział w obchodach 25.lecia firmy Hochland Polska, 

10) uczestniczenie w nadaniu medali mieszkańcom Gminy przez Wojskową 

Komendę Uzupełnień, 

11) udział w obchodach Dnia Strażaka i Święta Policji, Powiatowych 

Targach Edukacji i Pracy oraz Walnym Zgromadzeniu WOKISS,  

12) udział w szkoleniu dot. obronności, zarządzania kryzysowego i obrony 

cywilnej, 

13) zaangażowanie w gminny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

oraz turnieje charytatywne, 

14) na zaproszenie burmistrza Marcusa Reicharta gościłem w miejscowości 

Heimenkirch w Niemczech, 

15) wziąłem udział w gali „Firma Godna Polecenia”, „Wiarygodny Partner                     
w Biznesie”, „Lider Przedsiębiorczości”, gdzie Gmina Kaźmierz została 
wyróżniona specjalnym certyfikatem „Gmina godna polecenia”  

16) uczestnictwo w VI Retro Stacji Kaźmierz, turnieju INDRA-CUP oraz 
„Hochland Półmaraton Doliną Samy i Pyrlandzka Dycha, 

https://www.google.pl/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjDzpvCs-HYAhWEjywKHeRHBD4QFggoMAA&amp;url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FZwi%25C4%2585zek_Kombatant%25C3%25B3w_RP_i_By%25C5%2582ych_Wi%25C4%2599%25C5%25BAni%25C3%25B3w_Politycznych&amp;usg=AOvVaw0H9_IVOGgr6LNNGXY_1V0K
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17) udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, komisjach Rady 

Gminy, zebraniach wiejskich i zebraniach wiejskich wyborczych, sesjach 

Rady Powiatu Szamotulskiego, 

18) liczne spotkania z mieszkańcami organizowane w poszczególnych 

sołectwach Gminy mające na celu analizę potrzeb oraz planowanych 

inwestycji do zrealizowania w danym roku kalendarzowym, 

19) udział w uroczystościach państwowych organizowanych na terenie 

Gminy np. obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez 

Polskę oraz obchody 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 

na placu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Kaźmierzu, 

20) zaangażowanie i pielęgnowanie zwyczaju odwiedzania jubilatów Gminy, 

21) wielokrotny udział w spotkaniach i inicjatywach o charakterze 

promocyjnym i edukacyjnym, mających charakter współpracy pomiędzy 

gminami, w tym w spotkaniach o zasięgu powiatowym i wojewódzkim  

z udziałem mieszkańców Gminy; 

 

2. Związek Międzygminny „Centrum zagospodarowania odpadów SELEKT” 

 

W 2019 r. Wójt Gminy Kaźmierz aktywnie uczestniczył w zgromadzeniach Związku 

Międzygminnego „Centrum zagospodarowania odpadów SELEKT” powołanego w celu 

wspólnego wykonywania zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi niezbędnymi do utrzymania czystości i porządku na terenie gmin 

będących członkami Związku.  
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III. Realizacja polityk, programów i strategii 

 

W okresie sprawozdawczym w Gminie Kaźmierz realizowane były następujące 

programy: 

1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kaźmierz 

na lata 2018-2024. 

2. Program współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 

rok. 

3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kaźmierz. 

4. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe dla Gminy Kaźmierz na lata 2018-2023. 

5. Program ochrony środowiska dla Gminy Kaźmierz na lata 2017-2020  

z perspektywą do 2024 r. 

6. Roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt dla Gminy Kaźmierz na 2019 r. 

7. Program rozwoju Gminy Kaźmierz na lata 2014-2020. 

8. Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014 – 2020. 

 

1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

Gminy Kaźmierz na lata 2018-2024 

Stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 611) rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy. Wieloletni Program Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kaźmierz uchwalony został na lata 2018-2024 na 

mocy uchwały LV/343/18 z dnia 24 września 2018 r. Najważniejsze założenia tego 

programu: 

1) w gminnym zasobie nieruchomości znajduje się 36 lokali mieszkalnych  

o łącznej powierzchni 1339,91 m2, 

2) w okresie objętym Programem planuje się w latach 2018 – 2024 pozyskanie 

lokali mieszkalnych w szczególności poprzez: adaptacje pomieszczeń 

użytkowych, nabycie lokali, zbycie lokali, zmianę przeznaczenia lokali na cele 

niezbędne do realizacji zadań Gminy Kaźmierz, 
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3) określa się wysokość wydatków na remonty w wysokości 22.000,00 zł  

w okresie obowiązywania Programu, 

4) planuje się sprzedaż lokali, tam gdzie leży to w interesie Gminy i tam, gdzie 

zawiązały się wspólnoty mieszkaniowe, 

5) zakłada się wzrost czynszu za wynajem mieszkań komunalnych do 5% rocznie. 

Obecnie stawka bazowa od 1 lipca 2018 r. wynosi 5,90, 

6) źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2019-2024  

w Gminie Kaźmierz będą: wpływy z tytułu wszystkich czynszów oraz dotacji 

przedmiotowych z budżetu Gminy, 

7) administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy jest wykonywane przez 

Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu w latach 2019-2024. 

 

2. Program współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2019 rok 

 

W wyniku realizacji przedmiotowego programu w minionym roku zlecono 

organizacjom pozarządowym realizację następujących zadań: 

a. zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ze 

szczególnym uwzględnieniem działań ukierunkowanych na rzecz dzieci                  

i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych z Gminy Kaźmierz, 

b. zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Kaźmierz. 

 

W realizacji powyższych zadań wzięło udział 6 organizacji pozarządowych, które 

zrealizowały 8 zadań: 

 

1. Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" w Kaźmierzu: 

a. „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla młodzieży 

z elementami profilaktyki uzależnień”, odbiorcami zadania było 125 dzieci                

z gminy Kaźmierz, 1 wolontariusz, 160 godzin zajęć. 

2. Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski 

w Szamotułach: 

a. „XVIII Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej” – odbiorcy 

zadania: 220 uczestników, 50 opiekunów, 40 wolontariuszy. 

b. „XIV Artystyczny Festiwal Dzieci i Młodzieży "Nasz Świat"” – odbiorcy 

zadania: 160 osób, opiekunowie 40 osób, wolontariusze 30 osób. 

 

 



8 

 

3. Klub Sportowy Gaj Wielki: 

a. „Organizowanie aktywnego wypoczynku oraz uczestnictwo w zawodach 

sportowych w piłce nożnej” – odbiorcy zadania: 30 osób. 

4. Kaźmierski Klub Sportowy Czarni: 

a. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Kaźmierz” – 

odbiorcy zadania: 30 osób. 

5. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportowa "Orlik" Kaźmierz: 

a. „Mały Sportowy Świat – zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży 

zamieszkałych na terenie Gminy Kaźmierz” – odbiorcy zadania: 147 osób. 

6. Stowarzyszenie KS Indra: 

a. „Integracyjny Turniej Siatkówki Plażowej” – odbiorcy zadani: 47 osób,                 

6 wolontariuszy, około 50 kibiców i zaproszonych gości, 

b. „Szkolenie w piłce siatkowej dla dzieci i młodzieży z miejscowości 

Kaźmierz” – odbiorcy zadania: 16 osób, 2 wolontariuszy, 80 godzin zajęć. 

 

Adresatami zrealizowanych zadań było 775 uczestników. 

 

W realizacji zadań pomagało 79 wolontariuszy, a ich praca została wyceniona jako 

wkład osobowy na kwotę 14.420,00 zł, z czego 11.320,00 zł stanowił wkład 

osobowy w zadaniach realizowanych przez Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Szamotułach. 

 

Na realizację zadań w 2019 r. przeznaczono w budżecie Gminy kwotę                          

w wysokości 88.000,00 zł. 

 

Wartość dotacji przekazanych w wyniku podpisanych umów na realizację zadań 

wyniosła 83.710,00 zł. 

 

Całkowity koszt realizacji wszystkich zadań wyniósł 194.254,01 zł, z czego 

83.089,30 zł to kwota wykorzystanych środków z budżetu Gminy, zaś 111.161,71 

zł to kwota środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez 

organizacje pozarządowe w realizację zadań na rzecz mieszkańców Gminy 

Kaźmierz. 
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3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kaźmierz 

Plan został zatwierdzony uchwałą Nr XXIV/161/16 Rady Gminy Kaźmierz z dnia  

27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Kaźmierz. Plan zakłada wykonanie pewnych przedsięwzięć do roku 2020, z których  

w 2019 r. wykonano: 

1) oświetlenie uliczne Gminy Kaźmierz – zakup energii i konserwacja urządzeń – 

przedsięwzięcie realizowane każdego roku: 

a) Energia elektryczna na potrzeby świetlic i innych budynków Gminy 

Kaźmierz. W wyniku postepowania przetargowego przeprowadzonego                      

w 2018r. został wyłoniony dostawca energii elektrycznej TAURON Sprzedaż 

Sp. z o.o. Kraków. Umowa na dostawę energii zawarta została na 3 lata od 

07.06.2018r. do 30.06.2021r. Umowy na usługi dystrybucji energii są zawarte 

na czas nieokreślony z Enea Operator Sp. z o.o. Szamotuły 

b) Energia elektryczna na potrzeby oświetlenia drogowego należącego Gminy 

Kaźmierz. W wyniku postepowania przetargowego przeprowadzonego                     

w 2018r. został wyłoniony dostawca energii elektrycznej TAURON Sprzedaż 

Sp. z o.o Kraków. Umowa na dostawę energii zawarta została na 3 lata od 

07.06.2018r. do 30.06.2021r. Na dzień 31.12.2019r. Gmina posiada 246 

własnych punktów świetlnych. Umowy na usługi dystrybucji energii są zawarte 

na czas nieokreślony z Enea Operator Sp. z o.o. Szamotuły.  

c) Oświetlenie uliczne – konserwacja i zakup energii elektrycznej. W dniu 

31.01.2019r. z firmą ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. została zawarta umowa 

roczna na świadczenie Pełnej Usługi Oświetleniowej na terenie Gminy 

Kaźmierz. Pełna usługa oświetleniowa obejmuje dostawę energii, usługi 

dystrybucji oraz konserwacji urządzeń oświetleniowych należących do firmy 

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. na terenie Gminy Kaźmierz obecnie jest 665 

punktów świetlnych należących do ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.  

2) adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Kaźmierzu na potrzeby użyteczności 

publicznej, 

3) rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu. 

 

4. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  

i paliwa gazowe dla Gminy Kaźmierz na lata 2018-2023 

Projekt został zatwierdzony uchwałą nr II/9/18 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 26 

listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kaźmierz.  

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w piśmie z dnia 5 października 2018 r. 

zaopiniował pozytywnie „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kaźmierz na lata 2018-2023”.  
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Jak dotychczas nie wyszczególniono żadnych inwestycji. 

 

5. Program ochrony środowiska dla Gminy Kaźmierz na lata 2017-2020 

z perspektywą do 2024 r. 

Program ochrony środowiska dla Gminy Kaźmierz na lata 2017-2020 z perspektywą 

do 2024 r. uchwalono przez Radę Gminy Kaźmierz w dniu 3 lipca 2017 r. Głównym 

zamierzeniem programu jest edukacja i kształtowanie postaw proekologicznych 

mieszkańców Gminy Kaźmierz w  następujących obszarach interwencji:  

1) ochrona klimatu i jakości powietrza,  

2) zagrożenie hałasem,  

3) gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa,  

4) gleby,  

5) gospodarka odpadami, zasoby przyrodnicze, zagrożenie poważnymi awariami. 

 

W 2019 r. wprowadzono dofinansowanie do wymiany pieców węglowych na inne 

ekologiczne źródła ogrzewania. W drugim roku funkcjonowania programu (2019)                  

z pomocy skorzystało 6 osób na kwotę 12.000 zł. Łącznie w okresie obowiązywania 

dofinansowania pomocy udzielono 18 osobom na łączna kwotę 36.000 zł  

W dniu 25 lutego 2019 r. Rada Gminy Kaźmierz podjęła uchwałę                         

nr VI/39/19 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej                       

z budżetu Gminy Kaźmierz, trybu postepowania w sprawie udzielenia 

dotacji i sposobu jej rozliczenia na zadania polegające na budowie lub 

modernizacji indywidulanych ujęć wody. W pierwszym roku obowiązywania 

uchwały nie złożono wniosków o dotacje.  

Pozostałe zadania są zadaniami ciągłymi lub prowadzonymi przy współudziale 

Nadleśnictwa Pniewy, Stowarzyszenia „Kaźmierz”, placówek oświatowych Gminy 

Kaźmierz, spółki wodne oraz właścicieli gruntów. 

 

6. Roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Kaźmierz na 2019 r. 

Priorytetowym celem programu jest zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 

i zwierzętami gospodarskimi w sytuacjach losowych, ograniczanie zjawiska 

bezdomności zwierząt i jego skutków oraz działania edukacyjne. Zadania realizowane 

i finansowane są przez Gminę Kaźmierz przy udziale Zakładu Usług Komunalnych, 

placówki oświatowe oraz gospodarstwa rolne deklarujące czasową opieką nad 

zwierzętami. 
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7. Program Rozwoju Gminy Kaźmierz na lata 2014-2020 

W ramach realizacji Programu Rozwoju Gminy Kaźmierz na lata 2014-2020 w 2019 r. 

realizowane były następujące inwestycje: 

1) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę 
gimnastyczną”. Rozbudowano budynek szkoły o część dydaktyczną i salę 
gimnastyczną o łącznej powierzchni 1.975,2 m2. Nowy budynek jest 
dwukondygnacyjny i dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 
Na parterze zlokalizowano 3 sale dydaktyczne i 2 świetlice przegrodzone 
mobilną ścianką umożliwiającą w razie potrzeb na utworzenie jednej dużej sali 
oraz hol wejściowy z portiernią, natomiast na piętrze 5 sal dydaktycznych oraz 
pokój nauczycielski. Na każdej kondygnacji znajdują się węzły sanitarne dla 
uczniów. W obiekcie znajduje się sala gimnastyczna z widownią oraz pełnym 
zapleczem sanitarnym i szatniami oraz magazynami na sprzęt sportowy. 
Obiekt jest wyposażony w windę. Budowa uzyskała dofinansowanie w ramach 
działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej                               
i szkoleniowej z WRPO na lata 2014 – 2020. Wykonawcą wybranym w trybie 
przetargu nieograniczonego była firma Wojtkowiak Sp. z o.o. z Obornik. 
Zgodnie ze złożoną ofertą, wartość prac określono na kwotę 7.291.364,86 zł   
w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3.494.751,17 zł, co stanowi 
47,93% poniesionych kosztów. Celem projektu jest poprawa warunków 
edukacji ogólnokształcącej. Nadzór autorski nad inwestycją prowadził                                      
p. Mariusz Wiśniewski za kwotę 12.300,00 zł. Nadzór inwestorski prowadziła 
firma AKON z Poznania  za łączna kwotę 92.500,00 zł. Uroczyste otwarcie 

budynku szkoły podstawowej nastąpiło w dniu 15.02.2019 r., 

2) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kiączynie na długości 0,92 km                        

i szerokości 4 m z kruszywa łamanego betonowego wraz z profilowaniem                    

i zagęszczeniem poboczy. Zadanie zrealizował Zakład Usług Komunalnych                  

w Kaźmierzu za kwotę 121.707,86 zł. 

3) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kopaninie na 0,88 km i szerokości 

4m z kruszywa łamanego betonowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 

poboczy. Zadanie zrealizowała firma JAN-POL z Pniew za kwotę 142.073,61 zł.  

4) Remont i przebudowa pałacu w Kaźmierzu. Wykonawcą robót była Firmą 
Budowlano – Sztukatorską i Renowacji Zabytków Sebastian Domaniecki                       
z Kaźmierza. Koszt remontu 848.700 zł.  Całość prac w zakresie remontu                   
i przebudowy pałacu trwały od  06 marca 2019r. do 22.01.2020r. i dotyczyły 
w całości remontu dachu pałacu. Inwestycja realizowana w dwóch etapach. 
Etap I zakończono w dniu 28.06.2019r. Przewidywał on wykonanie robót 
przygotowawczych i rozbiórkowych oraz wykonanie stropów gęstożebrowych. 
Całość tego etapu kosztowała 376.053,85 zł. Drugi etap obejmował 
wykonanie robót w zakresie renowacji drewna, jego odgrzybianie                             
i impregnację, wykonanie konstrukcji drewnianej dachu z tarcicy iglastej, 
deskowanie połaci dachowych oraz pokrycie dachu blachą tytan – cynk                     
o powierzchni 569 m2. Roboty obejmowały również izolację cieplną                           
i akustyczną stropów i poddaszy z wełny mineralnej, osadzenie okna w połaci 
dachowej, wykonanie rynien i rur spustowych, opierzeń, ław i stopni 
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kominiarskich, a także zabudowę na poddaszu z płyt gipsowo – kartonowych 
oraz montaż drzwi stalowych p.poż. Wykonano także prace demontażowe                  
i montażowe w zakresie instalacji odgromowej oraz instalacje oświetlenia. 
Koszt wykonania prac II etapu to 472 646,15 zł. 
Inwestycja jest dofinansowana  z PROW na lata 2014- 2020 w ramach 
poddziałania Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. Środki finansowe 
w maksymalnej kwocie 500.000 zł przekazane zostaną w dwóch transzach i do 
wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu.                       
Na podstawie złożonego przez Gminę Kaźmierz i pozytywnie rozpatrzonego 
wniosku o płatność w dniu 02.03.2020r. rozliczono I etap robót i Gmina 
otrzymała dofinansowanie w kwocie 239.283,00 zł. Tym samym etap I został 

rozliczony i zakończony. 

 

8. Strategia rozwiązywania problemów społecznych 

 

Zgodnie z  art. 17. ust. 1 pkt.1  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn. zm.) nałożony został na gminę obowiązek 
opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze 
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób 
i rodzin z grup szczególnego ryzyka. W związku z tym opracowana została i przyjęta 
uchwałą Nr XXXIX/206/09 Rady Gminy Kaźmierz w dniu 29 czerwca 2009 roku 
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kaźmierz na lata 2009-
2020. 
 
W Strategii określone zostały kierunki działań zmierzających do łagodzenia skutków 
dominujących problemów społecznych oraz zadania programowe określające pomoc 
różnym grupom, sposoby ich osiągnięcia oraz realizatorzy.   
 
Wdrożenia Gminnej Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 
Kaźmierz dokonał Zespół powołany Zarządzeniem Nr 67/10 Wójta Gminy Kaźmierz  
z dnia 16.02.2010 roku. 
 
Ewaluacja oparta jest na danych uzyskanych z bieżącej działalności m. in.: Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, Zespołu Interdyscyplinarnego, placówek 
oświatowych, placówek służby zdrowia, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Kaźmierzu, parafii. Instytucje te pracują z grupami 
szczególnego ryzyka, wobec których przypisano w Strategii cele operacyjne oraz 
poszczególne działania.  
 
Misja Gminy brzmi następująco „Gmina Kaźmierz dąży do integracji społecznej, 
poprawy warunków życia mieszkańców gminy oraz eliminacji negatywnych zjawisk 
społecznych przy współpracy z partnerami lokalnymi i poza lokalnymi”.  
 
W celu zapobiegania problemom społecznym występującym na terenie gminy 
Kaźmierz wytyczono następujące kierunki działań dotyczące: 



13 

 

1) pomocy osobom przejawiającym skłonności do nadużywania środków 
psychoaktywnych oraz ich rodzinom, 

2) opieki nad dziećmi i młodzieżą ze szczególnym uwzględnieniem środowisk 
zagrożonych patologią społeczną, 

3) pomocy rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 
4) wsparcia osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, 
5) kompleksowej pomocy osobom starszym, chorym i niesprawnym z powodu 

wieku, 
6) pomocy osobom długotrwale bezrobotnym i ich rodzinom, 
7) wsparcia rodzin wielodzietnych i samotnie wychowujących dzieci, 
8) pomocy osobom i rodzinom zagrożonych ubóstwem, bezdomnością, 

marginalizacją i wykluczeniem społecznym, 
9) kształcenia kadry pracowników zajmujących się problemami społecznymi. 

 

Wymienione powyżej problemy stanowią jednocześnie cele strategiczne, które były   
w 2019 r. realizowane poprzez następujące działania: 

1) systematyczne badania wśród dzieci i młodzieży,  
2) analizę danych dotyczących zjawiska używania środków psychoaktywnych, 
3) anonimowe ankiety wśród uczniów, 
4) skrzynkę, do której uczniowie mogą wrzucać zapisane na kartce nurtujące ich 

sprawy, 
5) realizację ogólnopolskich, regionalnych kampanii profilaktycznych, 
6) przygotowanie diagnozy problemów uzależnień, 
7) edukację eliminującą czynniki ryzyka lub zagrażające prawidłowemu 

funkcjonowaniu dzieci i młodzieży w środowisku społecznym, 
8) umieszczenie w centrum szkoły plakatów z numerami telefonów do poradni, 

instytucji, niebieskiej linii itp., 
9) gromadzenie w bibliotece szkolnej literatury na temat uzależnień, 
10) realizację programu wychowawczego w ramach godzin wychowawczych, 
11) zapewnienie możliwości leczenia, 
12) motywowanie osób przejawiających skłonności do nadużywania środków 

psychoaktywnych do podejmowania leczenia, 
13) wywiadówki profilaktyczne dla rodziców, 
14) działania uświadamiające rodzicom ich rolę w wychowaniu dzieci, 
15) promowanie właściwych wzorców funkcjonowania rodziny, 
16) współpraca z Wielkopolską Fundacją Etoh (www.promocja-zdrowia.pl); 

zorganizowanie prelekcji na temat FAS dla rodziców, 
17) zebrania tematyczne, 
18) pogadanki wskazujące na właściwe wzorce zachowania, 
19) promowanie zdrowego stylu życia w szkołach  
20) rozwój profilaktyki pozaszkolnej, 
21) rajdy, wycieczki, itp., 
22) wspieranie działań na rzecz rozwoju zajęć pozalekcyjnych w szkołach,  
23) wspieranie działań na rzecz rozwoju oferty pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży, 
24) rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, 
25) współpracę z kołem gospodyń wiejskich, 
26) wspieranie świetlic wiejskich (sołtys) realizujących programy profilaktyczne, 
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27) SKS, basen itp., 
28) warsztaty twórczości, koła zainteresowań, 
29) współpraca z jednostkami OSP, 
30) współpraca służb publicznych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 
31) zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie z uwzględnieniem 

lokalnych możliwości, 
32) organizowanie czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych oraz wypoczynku dzieci                

i młodzieży z rodzin zagrożonych przemocą, 
33) prowadzenie akcji informacyjnych na temat przemocy w rodzinie, 
34) podnoszenie kwalifikacji pracowników socjalnych – edukacja w zakresie 

pogłębiania wiedzy merytorycznej i umiejętności interpersonalnych, 
35) powołanie interdyscyplinarnego zespołu ds. przeciwdziałania przemocy                    

w rodzinie, 
36) zagwarantowanie opieki psychologicznej i pedagogicznej dla rodzin, 
37) długofalowa i systematyczna praca socjalna z rodzinami zagrożonymi 

dysfunkcjami, 
38) pośrednictwo w kontaktach między instytucjami wspierającymi rodziny, 
39) współuczestnictwo w kampaniach medialnych i informacyjnych, 
40) monitoring problemu, 
41) stworzenie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
42) informowanie o problemach osób niepełnosprawnych, 
43) kreowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, 
44) rozwój wolontariatu, 
45) opracowanie mapy barier architektonicznych i komunikacyjnych oraz ich 

systematyczne likwidowanie, 
46) odpowiednie oznakowanie miejsc szczególnych (miejsca parkingowe, schody, 

podjazdy), 
47) podniesienie świadomości społecznej osób niepełnosprawnych, 
48) zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym z umożliwieniem pozostawienia  

w środowisku rodzinnym, 
49) pośrednictwo w kontaktach między instytucjami wspierającymi rodziny, 
50) organizowanie imprez integracyjnych, kulturalno-rozrywkowych, 
51) wspieranie przedsiębiorczości wśród osób niepełnosprawnych, 
52) zapewnienie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej dostępu do każdego 

poziomu kształcenia, 
53) wspieranie instytucji zmierzających do utworzenia WTZ i KIS, 
54) pomoc w leczeniu i rehabilitacji  osób niepełnosprawnych, 
55) pomoc w ułatwianiu kontaktów z placówkami służby zdrowia poprzez działania 

pracowników socjalnych i pielęgniarki środowiskowe, 
56) stworzenie lokalnego systemu zachęt dla pracodawców zatrudniających osoby 

niepełnosprawnych, 
57) informowanie o problemach osób starszych, chorych i niesprawnych, 
58) kreowanie właściwych postaw społecznych wobec osób starszych, chorych                  

i niesprawnych, 
59) rozwój wolontariatu, 
60) podniesienie świadomości społecznej osób starszych, chorych i niesprawnych, 
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61) zapewnienie usług osobom starszym, chorym i niesprawnym, 
62) pośrednictwo w kontaktach między instytucjami wspierającymi rodziny, 
63) organizowanie imprez integracyjnych, kulturalno-rozrywkowych dla osób 

starszych, chorych i niesprawnych i ich rodzin, 
64) wspieranie działalności instytucji działających na rzecz osób starszych, chorych 

i niesprawnych, 
65) pomoc w ułatwianiu kontaktów z placówkami służby zdrowia poprzez działania 

pracowników socjalnych i pielęgniarki środowiskowe, 
66) stała współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w celu monitorowania 

zjawiska bezrobocia w gminie, 
67) objęcie osób bezrobotnych pracą socjalną, 
68) rozwój doradztwa zawodowego w szkołach, 
69) wspieranie, prowadzenie szkoleń zawodowych i aktywizujących dla 

poszczególnych grup, 
70) nawiązanie współpracy z CIS, 
71) rozpowszechnianie informacji o możliwości skorzystania z różnego rodzaju 

szkoleń, 
72) promowanie idei kształcenia ustawicznego, 
73) organizowanie szkoleń, 
74) świadczenia pieniężne i niepieniężne dla osób i rodzin, 
75) prowadzenie systematycznej i długotrwałej pracy socjalnej, 
76) zagwarantowanie opieki psychologicznej i pedagogicznej, 
77) diagnoza deficytów z zakresu pełnienia ról rodzicielskich, wydolności 

opiekuńczo-wychowawczej rodzin oraz zaniedbań wobec dzieci, 
78) pośrednictwo i współpraca w kontaktach między instytucjami wspierającymi 

rodziny, 
79) współpraca z wychowawcami, 
80) godziny wychowawcze z pedagogiem (w zależności od potrzeb), 
81) ulotki dla rodziców (godziny otwarcia poradni, gdzie szukać pomocy                         

w zależności od rodzaju problemu), 
82) prowadzenie systematycznej i długotrwałej pracy socjalnej, 
83) świadczenia pieniężne i świadczenia niepieniężne (pomoc rzeczowa, 

zapewnienie posiłku i schronienia, usługi) dla osób i rodzin, 
84) promowanie prawidłowych zachowań, przeciwdziałanie szerzeniu się postaw 

destrukcyjnych, agresywnych i aspołecznych, 
85) promowanie zdrowego stylu życia, 
86) rozwój profilaktyki uzależnień, 
87) analiza sytuacji i potrzeb służb społecznych w zakresie kształcenia                            

i podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
88) doskonalenie zawodowe pracowników pomocy społecznej ze szczególnym 

naciskiem na pracę z tzw. „trudnym klientem”, 
89) przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego wśród pracowników służb 

społecznych, 
90) promocja kształcenia ustawicznego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

służb społecznych gminy, 
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91) organizowanie integracyjnych warsztatów i szkoleń dla pracowników służb 
społecznych (prac socjalnych, członków GKRPA, kuratorów, funkcjonariuszy 
policji/dzielnicowych, pedagogów szkolnych, nauczycieli i innych osób), 

92) promowanie liderów lokalnych, 
93) tworzenie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
94) szkolenia dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz 

pozyskiwania środków zewnętrznych, zwłaszcza unijnych. 
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IV. Realizacja uchwał Rady Gminy Kaźmierz z 2019 r. 

Lp. 
Numer 

uchwały 
Data podjęcia W sprawie/ wykonanie uchwały 

KADENCJA 2018 - 2023 

1. V/28/19 
28.01.2019 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 2019 

rok. 

Wykonanie uchwały: Wysokość dochodów ustala się na poziomie 

37.681.231,00 zł, a wydatków  na poziomie 37.797.030,00 zł 

2. V/29/19 

28.01.2019 
W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej 

w Gaju Wielkim. 

Wykonanie uchwały: Za likwidacją szkoły przemawiają względy 

organizacyjne, a przede wszystkim dobro dziecka. 

3. V/30/19 28.01.2019 W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej 

w Sokolnikach Wielkich. 

Wykonanie uchwały: Za likwidacją szkoły przemawiają względy 

organizacyjne, a przede wszystkim dobro dziecka. 

4. V/31/19 28.01.2019 W sprawie nadania nazw ulic w Kiączynie rejon  

ul. Topazowej i ul. Poznańskiej. 

Wykonanie uchwały: Nadano nazwy drogom wyznaczonym przez 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Kiączyn, rejon ul. Topazowej i ul. Poznańskiej. 

5. V/32/19 28.01.2019 W sprawie nadania nazw ulic w Kaźmierzu rejon ul. 

Nowowiejskiej i ul. Topolowej. 

Wykonanie uchwały: Rada Gminy nadaje nazwy ulicom będącymi drogami 

wewnętrznymi. 

5. V/33/19 28.01.2019 W sprawie przyjęcia „Rocznego programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt dla Gminy Kaźmierz na 2019 rok. 

Wykonanie uchwały: Przyjmuje się „Roczny programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla 

Gminy Kaźmierz na 2019 rok. 

6. V/34/19 28.01.2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do 

Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. 

Wykonanie uchwały: Wyznacza się Wójta Gminy i jego Zastępcę do 

reprezentowania Gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski. 
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Lp. 
Numer 

uchwały 
Data podjęcia W sprawie/ wykonanie uchwały 

7. V/35/19 28.01.2019 W sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów 

aktywizacji gospodarczej w miejscowości 

Młodasko, rejon ul. Odległej, Gmina Kaźmierz – 

Etap I. 

Wykonanie uchwały: Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowości 

Młodasko, rejon ul. Odległej, Gmina Kaźmierz – Etap I, stwierdzając, 

że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaźmierz. 

8. V/36/19 28.01.2019 W sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzenneg w miejscowości Piersko, Gmina 

Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Przedmiotem sporządzenia planu są działki 

położone w obrębie Pierska ul. Jarzębinowa. 

9. V/37/19 28.01.2019 W sprawie dopuszczenia zapłaty podatków 

stanowiących dochody budżetu Gminy za pomocą 

innego instrumentu płatniczego. 

Wykonanie uchwały: Dopuszcza się zapłatę podatków stanowiących 

dochody budżetu Gminy Kaźmierz za pomocą innego instrumentu 

płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 

10. VI/38/19 25.02.2019 W sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 

2019 rok. 

Wykonanie uchwały: Wysokość dochodów ustala się na poziomie 

38.139.761,00 zł, a wydatków 38.255.560,00 zł. 

11. VI/39/19 25.02.2019 W sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

celowej z budżetu Gminy Kaźmierz, trybu 

postępowania 

w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej 

rozliczenia na zadanie polegające na budowie lub 

modernizacji indywidualnych ujęć wody. 
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Wykonanie uchwały: Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu 

udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kaźmierz na 

dofinansowanie kosztów budowy lub modernizacji indywidualnych 

ujęć wody oraz sposobu jej rozliczania umożliwi gminie Kaźmierz               

w pełniejszym zakresie realizację zadania zaopatrzenia mieszkańców 

w wodę zdatną do picia. 

12. VI/40/19 25.02.2019 W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy 

Kaźmierz na 2019 rok. 

Wykonanie uchwały: Uchwalony plan pracy Rady Gminy Kaźmierz 

określa zadania na bieżący rok. 

13. VI/41/19 25.02.2019 W sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy 

Stałych Komisji Rady Gminy Kaźmierz na 2019 

rok. 

Wykonanie uchwały: Zatwierdzono roczne plany pracy Komisji 

Budżetu i Finansów, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

Komisji Rozwoju, Ładu Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej                 

i Bezpieczeństwa, Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw 

Społecznych, Komisji Rewizyjnej. 

14. VI/42/19 25.02.2019 W sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej 

w miejscowości Gaj Wielki rej. ul. Poznańskiej, 

Gmina Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Opracowanie przedmiotowego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje 

działki położone w miejscowości Gaj Wielki. Obszar objęty 

opracowaniem jest spójny ze studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaźmierz.  

Podjęcie uchwały zakończy proces przygotowywania terenów 

oczekiwanych przez potencjalnych inwestorów. Wprowadzane 

zmiany będą dotyczyły parametrów m. innymi takich jak: linia 

zabudowy, powierzchnie biologicznie czynne, liczba kondygnacji, 

intensywność zabudowy, powierzchnia zabudowy.  

15. VI/43/19 25.02.2019 W sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego                             

w miejscowości Młodasko, rejon ul. Odległej „I”, 

Gmina Kaźmierz – Etap 1. 
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Wykonanie uchwały: Ustalając przeznaczenie poszczególnych 

terenów oraz określając parametry zabudowy i wskaźniki 

zagospodarowania przestrzennego uwzględnione zostały interesy 

zarówno publiczne jak i interesy prywatne poprzez analizę 

własnościową terenów i uwzględnienie istniejących uwarunkowań 

społecznych i prawnych. 

Sposób zagospodarowania i korzystania z terenu objętego planem 

poprzedzony został wykonaniem szczegółowych analiz w zakresie 

zainwestowania i użytkowania przedmiotowego obszaru, 

infrastruktury technicznej oraz własności analizowanych obszarów. 

Uwzględniając powyższe opracowania projekt planu wykonany 

został z uwzględnieniem wymagań ładu przestrzennego, 

efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów 

ekonomicznych przestrzeni. Projekt planu powinien spełniać 

oczekiwania społeczności, a także nie jest sprzeczny 

z polityką przestrzenną gminy zawartą w Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Projektowane tereny 

posiadają dostęp do dróg publicznych.               

16. VI/44/19 25.02.2019 W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przekazanie prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Wyraża się zgodę na  zawarcie  ze 

Spółdzielczym Przedsiębiorstwem „PREBU w likwidacji z siedzibą                

w Poznaniu umowy nieodpłatnego przekazania prawa użytkowania 

wieczystego działki nr 81/47 o powierzchni 0,1781 ha, obręb 

Wierzchaczewo, zapisanej w księdze wieczystej PO1A/00029927/2, 

położonej w miejscowości Pólko oraz rozliczenie nakładów 

poczynionych na tej działce za wynagrodzeniem 

w wysokości 37.494,56 zł + VAT.  

17. VI/45/19 
25.02.2019 

W sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej                 

w Gaju Wielkim. 

Wykonanie uchwały: Z dniem 31 sierpnia 2019 r. likwiduje się 

Szkołę Podstawową w Gaju Wielkim - jednostkę budżetową 

Gminy Kaźmierz. Uczniom zapewnia się możliwość 

kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Arkadego 

Fiedlera w Bytyniu. 
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18. VI/46/19 
25.02.2019 

W sprawie założenia Publicznego Przedszkola 

w Gaju Wielkim. 

1. Wykonanie uchwały: Z dniem 1 września 2019 r. zakłada 
się Publiczne Przedszkole w Gaju Wielkim, zwane dalej 
Przedszkolem, z siedzibą przy ul. Kościelnej 1, 64-530 Gaj 
Wielki. 

2. Przedszkole zostanie wyposażone w mienie przejęte po 
zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Gaju Wielkim 
niezbędne do realizacji celów określonych w Statucie. 

 

19. VI/47/19 
25.02.2019 

W sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej 

w Sokolnikach Wielkich. 

Wykonanie uchwały: Z dniem 31 sierpnia 2019 r. likwiduje się 

Szkołę Podstawową w Sokolnikach Wielkich - jednostkę 

budżetową Gminy Kaźmierz. Uczniom zapewnia się możliwość 

kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Marii 

Dąbrowskiej w Kaźmierzu. 

20. VII/48/19 
25.03.2019 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz 

na 2019 rok. 

Wykonanie uchwały: Ustalona została nowa wysokość 

dochodów- 38.161.961,00 zł i nowa wysokość wydatków – 

38.277.760,00 zł. 

21. VII/49/19 

25.03.2019 

W sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie 

części wydatków w  ramach inwestycji na 

pokrycie wkładu własnego w przedsięwzięciu 

pod nazwą „Remont i przebudowa pałacu                     

w Kaźmierzu” 

Wykonanie uchwały: Gmina Kaźmierz zaciągnie w 2019 r. 

kredyt na pokrycie części wydatków w ramach inwestycji 

pn. „Remont i przebudowa pałacu w Kaźmierzu” w kwocie 

500.000 zł. 

Kredyt będzie spłacany w latach 2020 - 2022 z dochodów 

budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 
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22. VII/50/19 

25.03.2019 

W sprawie zwolnienia Zakładu Usług 

Komunalnych w Kaźmierzu z obowiązku 

wpłaty nadwyżki środków obrotowych 

ustalonej za rok 2018 do budżetu Gminy 

Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Zwalnia się Zakład Usług 

Komunalnych w Kaźmierzu z obowiązku wpłaty do budżetu 

Gminy Kaźmierz nadwyżki środków obrotowych w kwocie 

132.702,72 zł ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego 

za rok 2018. Dyrektor Zakładu zawnioskował w piśmie nr 

ZUK/3021/2019 z dnia 26.02.2019 r. o zwolnienie z wpłaty do 

budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2018 r. deklarując 

przy tym, że Zakład przeznaczy powyższą kwotę na zakup 

środków trwałych służących celom statutowym.  

23. VII/51/19 

25.03.2019 

W sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów 

uchwał Rady Gminy Kaźmierz w ramach 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Wykonanie uchwały: W celu zebrania poparcia dla projektu 

uchwały zgłaszanego w ramach obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej, jego promocji i reprezentowania 

popierających go mieszkańców podczas prac Rady Gminy 

oraz jej komisji, co najmniej trzech mieszkańców 

uprawnionych do udzielenia poparcia takiemu projektowi 

uchwały może utworzyć komitet inicjatywy uchwałodawczej 

(członkowie komitetu).  

24. VII/52/19 
25.03.2019 

W sprawie zarządzenia wyborów sołtysów                 

i rad sołeckich. 

Wykonanie uchwały: Wykonanie uchwały: Zarządza się 

wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję obejmującą lata 

2019 – 2023. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Kaźmierz. 

25. VII/53/19 

25.03.2019 

W sprawie wskazania wstępnej lokalizacji 

przystanków komunikacyjnych na terenie 

Gminy Kaźmierz dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców. 

Wykonanie uchwały: Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

wskazuje się wstępne miejsce lokalizacji nowego przystanku 

komunikacyjnego na terenie Gminy Kaźmierz, na drodze 

gminnej nr 243516P w m. Kiączyn, ul. Topazowa. 
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26. VII/54/19 

25.03.2019 

Zmieniająca uchwałę w sprawie warunków                 

i trybu przyznawania uczniom stypendium                  

i Nagrody Wójta Gminy Kaźmierz ze środków 

Gminy Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Wprowadza się zmiany w załączniku do 

uchwały nr XIX/114/16 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 

18.01.2016r. w sprawie warunków i trybu przyznawania 

uczniom stypendium i Nagrody Wójta Gminy Kaźmierz ze 

środków Gminy Kaźmierz. 

27. VII/55/19 
25.03.2019 W sprawie nabycia nieruchomości. 

Wykonanie uchwały: Rada wyraża  wolę nabycia na własność 

Gminy Kaźmierz w drodze umowy sprzedaży nieruchomości 

położonych w miejscowości Kaźmierz  oznaczonych jako 

działki nr ewidencyjnymi: 56/24 o powierzchni 0,0991 ha, 

56/25 o powierzchni 0,2283 ha.  

28. VII/56/19 

25.03.2019 

W sprawie ustalenia wysokości i warunków 

udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej 

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe 

stanowiących własność Gminy Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Rada Gminy może udzielić 

osobom fizycznym będącym właścicielami budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub 

spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty w przypadku 

wniesienia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu 

stanowiącego dotychczas własność tej Gminy.  

Proponowana w uchwale wysokość bonifikaty umożliwi 

mieszkańcom Gminy Kaźmierz uzyskanie ulgi w zapłacie 

opłaty za przekształcenie i jest korzystniejsza niż analogiczna 

bonifikata, jakie ustawodawca wprowadził dla użytkowników 

wieczystych na gruntach Skarbu Państwa.  

29. VII/57/19 
25.03.2019 W sprawie nadania nazwy ulic w Radzynach. 

Wykonanie uchwały: Nadaje się nazwę drodze we wsi 

Radzyny w rejonie ulicy Leśnej: - ul. Zaciszna. 
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30. VIII/58/19 
29.04.2019 

Zmieniająca uchwałę w sprawie poboru 

podatków w drodze inkasa. 

Wykonanie uchwały: Zmienia się zapisy w uchwale nr 

IX/61/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25.06.2015 r.                     

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa. 

31. IX/59/19 13.05.2019 W sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 

2019 rok. 

Wykonanie uchwały: Wysokość dochodów określa się na 

poziomie 38.685.126,00 zł, a wydatków na poziomie 

38.800.925,00 zł. 

32. IX/60/19 13.05.2019 W sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Szamotulskiemu. 

Wykonanie uchwały: Gmina udziela się pomocy 

finansowej Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania 

pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz 

– Buk na odcinku od km 0+000,00 do km 0+544,00                        

w Kaźmierzu – etap II” do wysokości 596 000,00 zł. 

Przekazanie środków nastąpi na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy Gminą Kaźmierz a Powiatem Szamotulskim. 

33. IX/61/19 13.05.2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie poboru 

podatku w drodze inkasa. 

Wykonanie uchwały: Zmienia się zapisy w uchwale                           

nr IX/61/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25.06.2015 r.                       

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa. 

 34. IX/62/19 13.05.2019 W sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wprowadzenia opłaty targowej. 

Wykonanie uchwały: Wprowadza się zmiany w uchwale nr 

XV/91/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16.11.2015 r.                       

w sprawie wprowadzenia opłaty targowej. 

35. IX/63/19 13.05.2019 W sprawie ustalenia planu sieci szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Kaźmierz, a także ustalenia granic ich 

obwodów. 

Wykonanie uchwały: Ustalono  od 1 września 2019 r. plan 
sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Kaźmierz oraz określa granice ich obwodów. 
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36. IX/64/19 
13.05.2019 

W sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego w Bytyniu. 

Wykonanie uchwały: Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu, który  powstaje 

poprzez połączenie:-Szkoły Podstawowej im. Arkadego 

Fiedlera w Bytyniu - Publicznego Przedszkola w Gaju 

Wielkim. 

37. IX/65/19 
13.05.2019 

W sprawie stwierdzenia zakończenia 

działalności Gimnazjum w Kaźmierzu. 

Wykonanie uchwały: Stwierdza się zakończenie działalności 

dotychczasowego Gimnazjum im. Adama Mickiewicza 

w Kaźmierzu z dniem 31 sierpnia 2019 r.  

38. IX/66/19 13.05.2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie warunków                 

i trybu przyznawania uczniom stypendium 

naukowego i Nagrody Wójta Gminy Kaźmierz 

ze środków Gminy Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Wprowadza się zmiany w uchwale                 

nr IX/66/19 Rady Gminy Kaźmierz w sprawie warunków                    

i trybu przyznawania uczniom stypendium naukowego                       

i Nagrody Wójta Gminy Kaźmierz ze środków Gminy 

Kaźmierz. 

39. IX/67/19 13.05.2019 W sprawie zamiany nieruchomości. 

Wykonanie uchwały: Rada Gminy Kaźmierz wyraża  zgodę na 

zawarcie umowy zamiany nieruchomości położonej 

w miejscowości Sokolniki Małe oznaczonej jako działka nr 138 

o pow. 700 m², stanowiącej własność Gminy Kaźmierz, na 

nieruchomość położoną w miejscowości Sokolniki Małe 

oznaczoną jako działka nr 139/4 o pow.710 m², stanowiącą 

własność osób fizycznych. 

40. IX/68/19 13.05.2019 W sprawie nabycia nieruchomości. 

Wykonanie uchwały: Rada Gminy Kaźmierz wyraża wolę 

nabycia na własność Gminy Kaźmierz w drodze umowy 

sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Kaźmierz,  

oznaczonej nr ewidencyjnym działki 597/50 powierzchni 

0,0511ha.  
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41. IX/69/19 13.05.2019 W sprawie nabycia nieruchomości. 

Wykonanie uchwały: Rada Gminy wyraża wolę nabycia na 

własność Gminy Kaźmierz w drodze umowy sprzedaży 

nieruchomości położonych w miejscowości Kaźmierz, 

oznaczonych jako działki nr ewidencyjnym: 167/3                          

o powierzchni 0,0121 ha, 140/7 o powierzchni 0,0004 ha, 

140/5 o powierzchni 0,0185 ha. 

42. X/70/19 07.06.2019 W sprawie kontynuacji współpracy 

partnerskiej z Gminą Bystrzyca Kłodzka. 

43. XI/71/19 
24.06.2019 

W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kaźmierz 

wotum zaufania. 

Wykonanie uchwały:  

Rada Gminy Kaźmierz po zakończeniu debaty nad raportem                 

o stanie gminy Kaźmierz udziela Wójtowi Zenonowi Gałce 

wotum zaufania. 

44. XI/72/19 

24.06.2019 

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Kaźmierz na 2018 rok. 

Wykonanie uchwały: Rada Gminy Kaźmierz zatwierdza się 
sprawozdanie finansowe Gminy Kaźmierz za rok 2018 
obejmujące: 

a) bilans z wykonania budżetu Gminy Kaźmierz sporządzony 
na dzień 31 grudnia 2018 r.,  

b) zbiorczy bilans Gminy Kaźmierz, sporządzony na dzień 31 
grudnia 2018 r.,  

c) zbiorczy rachunek zysków i strat Gminy Kaźmierz za rok 
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r., 

d) zbiorcze zestawienie zmian w funduszu Gminy Kaźmierz 
sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. Zatwierdza 
także  sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 
Kaźmierz za rok 2018.  

45. XI/73/19 24.06.2019 W sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Kaźmierz za 2018 rok. 

Wykonanie uchwały: Rada Gminy Kaźmierz udziela Wójtowi 

Gminy Kaźmierz absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

Gminy Kaźmierz za 2018 rok. 
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46. XI/74/19 24.06.2019 W sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 

2019 rok. 

Wykonanie uchwały: Rada Gminy ustala wartość dochodów 

Gminy: 38.711.776,00 zł, a wydatków 38.827.575,00 zł. 

47. XI/75/19 24.06.2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie poboru 

podatków w drodze inkasa. 

Wykonanie uchwały: Zmienia się zapisy w uchwale nr IX/61/15 

Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25.06.2015 r. w sprawie poboru 

podatków w drodze inkasa. 

48. XI/76/19 24.06.2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia 

opłaty targowej. 

Wykonanie uchwały: Wprowadza się zmiany w uchwale nr 

XV/91/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 16.11.2015 r. w sprawie 

wprowadzenia opłaty targowej. 

49. XI/77/19 24.06.2019 W sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników.  

Wykonanie uchwały: Powołuje się Zespół ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników zwany dalej „Zespołem” w składzie: 

Zdzisława Śmieszek - Przewodniczący Zespołu, 

Paweł Ratajczak – Zastępca Przewodniczącego Zespołu, 
Bogusław Wurst  – Członek Zespołu, 
Andrzej Szulc  – Członek Zespołu. 

50. XI/78/19 
24.06.2019 

W sprawie nadania Statutu Publicznego 

Przedszkola w Gaju Wielkim. 

Wykonanie uchwały: Z dniem 1 września 2019 r. nowo 

założonemu Publicznemu Przedszkolu w Gaju Wielkim nadaje 

się statut w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

51. XI/79/19 
24.06.2019 

W sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości stanowiących własność gminy. 

Wykonanie uchwały: Przeznacza się do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości położone we wsi Kaźmierz 

oznaczone nr ewidencyjnymi:1024/1 o powierzchni 0,0087 ha, 

1029/1 o powierzchni 0,0141 ha, 1459/1 o powierzchni 0,0032 

ha. 

52. XI/80/19 24.06.2019 W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do 

kąpieli na terenie Gminy Kaźmierz. 
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Wykonanie uchwały: Wyraża się zgodę na utworzenie na  

obszarze Jeziora Bytyńskiego w miejscowości Komorowo na 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 

83/1, na wysokości działki 82/1 miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli. W roku 2019 sezon kąpielowy 

dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli ustala 

się od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.  

53. XI/81/19 24.06.2019 W sprawie określenia wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego. 

Wykonanie uchwały: Określa się wzór wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego. 

54. XI/82/19 24.06.2019 W sprawie nadania nazw ulic w Kaźmierzu rejon 

ul. Nowowiejskiej i Topolowej. 

Wykonanie uchwały: Nadaje się nazwę drodze we wsi Kaźmierz 

w rejonie ulicy Nowowiejskiej i Topolowej: ul. Solarna. 

55. XI/83/19 24.06.2019 W sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów 

aktywizacji gospodarczej w miejscowości 

Sierpówko, Gmina Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Uchwala się miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji 

gospodarczej w miejscowości Sierpówko, Gmina Kaźmierz, 

zwany dalej „planem”, po stwierdzeniu, że nie narusza on 

ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kaźmierz ze zmianami. 

56. XI/84/19 24.06.2019 W sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Radzyny rej. ul. 

Piaskowej, Gmina Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały:  

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych                   

w miejscowościach Radzyny. 

 Granice obszaru objętego planem przebiegają  w rejonie 

terenów rolnych i częściowo zabudowanych oraz  wzdłuż drogi 

publicznej  oznaczonej nr 258006 P – ul. Piaskowa.   
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57. XI/85/19 
24.06.2019 

W sprawie zamiaru likwidacji Gminnego Ośrodka 

Kultury w Kaźmierzu. 

Wykonanie uchwały: Zamierza się zlikwidować Gminny 

Ośrodek Kultury w Kaźmierzu – instytucję kultury, dla której 

organizatorem jest Gmina Kaźmierz, wpisaną do rejestru 

instytucji kultury pod nr 1 zwana dalej „GOK”. Na czas 

remontu zostały wyłączone wszystkie pomieszczenia Pałacu, 

za wyjątkiem wyremontowanej wcześniej Sali Koszykowej. 

Wobec tego obecnie GOK do funkcjonowania wykorzystuje 

świetlice wiejskie, salę kinową znajdującą się w Bibliotece,               

a także budynki placówek oświatowych zlokalizowanych na 

terenie Gminy Kaźmierz. Zgodnie z założeniami projektu, po 

zakończeniu remontui przebudowy, powierzchnia użytkowa 

Pałacu zwiększy się o I piętro. 

W odremontowanych pomieszczeniach ma powstać nowe 

centrum kultury skupiające dotychczas rozproszoną, bogatą 

działalność różnych organizacji, stowarzyszeń i grup z terenu 

Gminy Kaźmierz. Centrum kultury będzie służyć celom 

edukacyjnym, kulturalnym  i promocyjnym gminy oraz 

regionu. Według projektu w nowo oddanych do użytku 

pomieszczeniach będzie się znajdować m.in. Stała Wystawa 

Militariów, dwie Izby Pamięci Narodowej, sala wystaw 

czasowych,  Stała Wystawa Modelarstwa oraz centrum 

wsparcia NGO. Zajmowało się będzie także organizacją 

festynów, koncertów, spotkań ze znanymi osobami, 

podróżnikami, autorami książek. Centrum będzie 

koordynatorem działań sekcji, kółek i zajęć tematycznych 

skierowanych dla szerokiego grona odbiorców, zarówno dzieci 

jak i dorosłych .Należy raz jeszcze stanowczo podkreślić, że 

likwidacja GOK nie wpłynie negatywnie na prowadzenie 

inicjatyw kulturalnych w Gminie Kaźmierz.  

Zważyć również należy, że likwidacja GOK wpisuje się                        

w ogólnopolski trend jakim jest prowadzenie działań 

kulturalnych nie przez dedykowane ośrodki kultury, ale 

bardziej wszechstronne centra kultury lub wyspecjalizowane 

agencje artystyczne. W tym kontekście podnieść należy, 

że dublowanie zadań przez dwie, niezależne jednostki kultury 

(istniejący GOK oraz nowe centrum kultury) sprzeciwia się 

zasadzie optymalizacji wydatkowania środków Gminnych.  
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W kontekście powyższego, dalsze utrzymywanie GOK, jako 

odrębnej instytucji kultury, nie znajduje uzasadnienia.  

58. XII/86/19 
16.09.2019 

W sprawie uznania skargi na działania organu 

wykonawczego za bezzasadną. 

Wykonanie uchwały: Po wysłuchaniu wyjaśnień oraz  

przeanalizowaniu wskazanych przepisów Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji uznała zarzuty zawarte w skardze 

wniesionej w dniu 22 lipca 2019 r. na działania Wójta Gminy 

Kaźmierz za nieuprawnionej rekomenduje Radzie Gminy 

Kaźmierz  uznanie skargi za bezzasadną.  

59. XII/87/19 16.09.2019 W sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 

2019 rok. 

Wykonanie uchwały: Ustala się nową wysokość dochodów 

gminy – 40.277.773,00 zł, oraz nową wysokość wydatków-  

40.393.572,00 zł. 

60. XII/88/19 16.09.2019 W sprawie określenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych 

w Kaźmierzu. 

Wykonanie uchwały: Ustala się jednostkowe stawki dotacji 
przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu 
na rok 2019 do funkcjonowania szaletu publicznego, bieżącego 
utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych oraz terenów 
zieleni. Dotacja wynosi odpowiednio: 

a) do 1 godziny funkcjonowania szaletu publicznego - 
24,00 zł brutto. 

b) miesięcznie do 1 km na bieżące utrzymanie dróg 
gminnych i wewnętrznych - 300,00 zł brutto. 

c) miesięcznie do 1000 m2 terenów zieleni na bieżące ich 
utrzymanie - 69,00 zł brutto. 

61. XII/89/19 16.09.2019 W sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie 

części wydatków inwestycyjnych w 2019 roku. 

Wykonanie uchwały: Gmina Kaźmierz zaciągnie w 2019 r. kredyt 

 na pokrycie części wydatków inwestycyjnych  w kwocie 

1.885.000,00  zł. 

Kredyt będzie spłacany w latach 2020 - 2030 z dochodów 

budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 
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62. XII/90/19 16.09.2019 W sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości na 2020 rok. 

Wykonanie uchwały: Uchwała określa wysokości rocznych 

stawek podatku od nieruchomości. 

63. XII/91/19 16.09.2019 W sprawie nadania nazw ulic w Radzynach. 

Wykonanie uchwały: Uchwala nadaje  nazwy drogom we wsi 

Radzyny w rejonie ulicy Leśnej: 

- ul. Winogronowa 

- ul. Cytrynowa 

- ul. Melonowa 

- ul. Figowa 

64. XII/92/19 

16.09.2019 

W sprawie określenia tygodniowego, 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Kaźmierz, 

prowadzących zajęcia z grupami obejmującymi 

dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze. 

Wykonanie uchwały: Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 

sześcioletnie i dzieci młodsze wynosi 25 godzin. 

65. XII/93/19 16.09.2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom zatrudnionych w szkołach 

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Kaźmierz dodatków motywacyjnych, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe 

i doraźnych zastępstw. 

Wykonanie uchwały: Nauczycielom realizującym dodatkowe 
zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, z tym że 
nauczycielowi któremu powierzono: 

1) wychowawstwo klasy - w wysokości 300 zł, 
2) wychowawstwo oddziału przedszkolnego - w wysokości 300 
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zł, 
3) funkcję opiekuna stażu - w wysokości 10 %, 
4) funkcję kierownika świetlicy - w wysokości 10 %. 
5) funkcję doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta 
 - w wysokości 10 %, średniego wynagrodzenia nauczyciela 
stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

66. XII/94/19 16.09.2019 Zmieniającej uchwałę w sprawie wspólnej 

obsługi jednostek organizacyjnych Gminy 

Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: W uchwale nr XXIV/163/16 Rady Gminy 

Kaźmierz z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnej 

obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Kaźmierz, 

wprowadza się  zmiany. 

67. XII/95/19 16.09.2019 W sprawie nabycia nieruchomości. 

Wykonanie uchwały: Rada Gminy Kaźmierz wyraża  wolę 

nabycia na własność Gminy Kaźmierz w drodze umowy 

sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Radzyny 

68. XII/96/19 16.09.2019 W sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Kaźmierz, rejon ul. Jana Pawła II, 

Gmina Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały:  Uchwalono miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kaźmierz, 

rejon ul. Jana Pawła II, Gmina Kaźmierz. 

69. XII/97/19 16.09.2019 W sprawie wskazania wstępnej lokalizacji 

przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

Kaźmierz dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 

Wykonanie uchwały: Uchwała wskazuje wstępne miejsce 

lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie 

Gminy Kaźmierz, na drodze wewnętrznej w miejscowości 

Witkowice. 

70. XII/98/19 23.09.2019 W sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 

stosunku pracy z radnym. 

Wykonanie uchwały: Wyraża się zgodę na rozwiązanie                      

z radnym Gminy Kaźmierz Panem Szymonem Sobkowskim  

stosunku pracy bez zachowania okresu  wypowiedzenia z winy 

pracownika.  
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71. XIII/99/19 
28.10.2019 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 

2019 rok. 

Wykonanie uchwały: Ustala się wysokość dochodów na 

poziomie 42.218.990,00 zł, a wydatków na poziomie 

42.334.789,00 zł. 

72. XIII/100/19 
28.10.2019 W sprawie nabycia nieruchomości. 

Wykonanie uchwały: Wyraża się wolę nabycia na 

własność Gminy Kaźmierz w drodze umowy sprzedaży 

nieruchomości położonej w miejscowości Radzyny,                          

o powierzchni 0,0100 ha. Wykup przedmiotowej 

nieruchomości reguluje stan prawny ul. Krętej oraz poprawi 

komunikację  na tym terenie. 

73. XIII/10119 

28.10.2019 

W sprawie sprzedaży w drodze przetargowej 

nieruchomości zabudowanej stanowiącej 

własność gminy. 

Wykonanie uchwały: Działka będąca przedmiotem sprzedaży 

zabudowana jest budynkiem starej szkoły podstawowej. 

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Kaźmierz uchwały 

o likwidacji szkoły w Sokolnikach Wielkich w/w budynek stał 

się zbędny. 

74. XIII/102/19 
28.10.2019 

Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw 

ulic w Radzynach. 

Wykonanie uchwały: Zmienia się uchwałę nr XII/91/19 z dnia 

16.09.2019 r. w sprawie nadania nazw ulic w Radzynach. 

75. XIII/103/19 

28.10.2019 

W sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Kaźmierz, 

których właścicielem lub  zarządzającym jest 

Gmina Kaźmierz, udostępnionych dla operatorów 

i przewoźników oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków. 

Wykonanie uchwały: Rada Gminy w uchwale określa przystanki 

komunikacyjne na terenie Gminy Kaźmierz, których 

właścicielem lub  zarządzającym jest Gmina Kaźmierz, 

udostępnione dla operatorów i przewoźników oraz warunki 

oraz zasady korzystania z tych przystanków. 

76. XIII/104/19 28.10.2019 W sprawie wyrażenia zgody na zmianę 

porozumienia międzygminnego pomiędzy 
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Miastem Poznań, z Gminą Tarnowo Podgórne 

oraz Gminą Kaźmierz w zakresie lokalnego 

transportu zbiorowego. 

Wykonanie uchwały: W celu zaspokojenia wspólnych potrzeb 

mieszkańców wyraża się zgodę na zmianę porozumienia 

międzygminnego z Miastem Poznań oraz Gminą Tarnowo 

Podgórne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 

77. XIII/105/19 

28.10.2019 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Kaźmierz – Kiączyn – Dolne Pole, 

Gmina Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Przystępuje się do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Kaźmierz – Kiączyn – Dolne Pole, Gmina Kaźmierz. 

 

78. 

XIII/106/19 

28.10.2019 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Młodasko, rejon 

ul. Kaźmierskiej, Gmina Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Przystępuje się do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                      

w miejscowości Młodasko z przeznaczeniem działek pod 

terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług. 

79. XIII/107/19 

28.10.2019 

W sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów aktywizacji 

gospodarczej w miejscowości Młodasko, rejon 

ul. Kaźmierskiej, Gmina Kaźmierz. 

80. XIII/108/19 

28.10.2019 

W sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek 

położonych w rejonie ul. Leśnej i ul. Wiśniowej 

w miejscowości Kaźmierz, Gmina Kaźmierz, 

Gmina Kaźmierz – Etap I. 

Wykonanie uchwały: Uchwala się miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych                 

w rejonie ul. Leśnej i ul. Wiśniowej w miejscowości Kaźmierz, 

Gmina Kaźmierz, Gmina Kaźmierz. 

81. XIII/109/19 
28.10.2019 

W sprawie Programu współpracy Gminy 

Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 
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ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                       

o działalności pożytku publicznego                                   

i o wolontariacie , na 2020 rok. 

Wykonanie uchwały: Rada Gminy ma obowiązek uchwalenia 

Programu współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2020 rok. 

82. XIII/110/19 

28.10.2019 

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości oraz zasad wypłaty diet i zwrotu 

kosztów podróży służbowych przysługujących 

radnym i sołtysom. 

Wykonanie uchwały: Sołtysom przysługują miesięczne diety 

zryczałtowane w wysokości 450 zł. 

Diety płatne są z dołu do dnia 10 każdego miesiąca 

następującego po miesiącu, za który dieta przysługuje. 

Diety umniejsza się o 10% za każdą nieobecność sołtysa na 

sesji rady. 

83. XIV/111/19 16.12.2019 Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania 

składów Komisji Stałych Rady Gminy. 

Wykonanie uchwały: Zmienia się uchwałę nr 1/5/18 Rady 

Gminy Kaźmierz z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Stałych Rady Gminy Kaźmierz. 

84. XIV/112/19 16.12.2019 W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Kaźmierz na lata 2020 – 

2030. 

Wykonanie uchwały: Uchwala się Wieloletnią Prognozę 

Finansową Gminy na lata 2020 – 2030. 

85. XIV/113/19 
16.12.2019 

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz 

na 2020 rok. 

Wykonanie uchwały: Uchwala się budżet Gminy na 2020 rok. 

86. XIV/114/19 
16.12.2019 

W sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 

2019 rok. 

Wykonanie uchwały: Ustala się wysokość dochodów – na 

poziomie 43.398.946,00 zł, a wydatków na poziomie – 

43.514.745,00 zł. 

87. XIV/115/19 16.12.2019 W sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa na rok szkolny 2019 / 2020 w Gminie 

Kaźmierz. 
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Wykonanie uchwały: Określa się średnią cenę paliwa w Gminie 

Kaźmierz na rok szkolny  2019 – 2020, która jest podstawą do 

zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci 

do placówek oświatowych. 

88. XIV/116/19 16.12.2019 W sprawie sprzedaży w drodze przetargowej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 

Wykonanie uchwały: Wyraża  się zgodę na sprzedaż w drodze 

przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej we wsi 

Bytyń, działka nr 244/7 o powierzchni 0,0336 ha. 

89. XIV/117/19 16.12.2019  W sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości stanowiących własność gminy. 

Wykonanie uchwały: Przeznacza się do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej  nieruchomości położone we   wsi  Bytyń 

oznaczone numerami ewidencyjnymi: 

 220/11 o    powierzchni  0,0091 ha 

 244/6   o    powierzchni  0,0139 ha    

90. XIV/118/19 16.12.2019 W sprawie sprzedaży w drodze przetargowej 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 

Wykonanie uchwały: Wyraża się zgodę na sprzedaż               

w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości 

położonych we wsi  Gaj Wielki oznaczonych nr ewidencyjnymi: 

 139    o powierzchni 0,4500 ha 

 143    o powierzchni 0,0300 ha 

Działka nr 139 stanowi grunt orny , który  był wydzierżawiany 

przez Gminę Kaźmierz. Z  dniem 31.08.2018 r. w/w dzierżawa  

uległa  rozwiązaniu.  W związku z dużym zainteresowaniem  

osób na nabycie w/w nieruchomości wystawienie działki na 

sprzedaż pozwoli na zasilenie budżetu w środki finansowe 

niezbędne do realizacji ważnych inwestycji na terenie Gminy.  

Działka nr 143 w ewidencji  gruntów stanowi grunty pod 

rowami. 

91. XIV/119/19 16.12.2019 W sprawie nadania nazwy ulicy w Kaźmierzu. 

Wykonanie uchwały: Nadaje się nazwę drodze we wsi 

Kaźmierz w rejonie ulicy M. Konopnickiej: ulica Świt. 
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Lp. 
Numer 

uchwały 
Data podjęcia 

W sprawie/ wykonanie 

uchwały 

92. XIV/120/19 

16.12.2019 

W sprawie określenia warunków i trybu 

finansowania zadania własnego Gminy 

Kaźmierz w zakresie tworzenia warunków 

sprzyjających rozwojowi sportu. 

Wykonanie uchwały: Niniejsza uchwała przyczyni 

się do rozwoju sportu na terenie Gminy Kaźmierz 

pozwalając na poprawę warunków uprawiania sportu 

przez zawodników klubów sportowych, a co za tym idzie 

umożliwiając im osiąganie wysokich wyników sportowych 

oraz zwiększając dostępności różnorodnych form 

aktywności sportowej dla mieszkańców. Tym samym 

wpłynie pozytywnie między innymi na rozwój 

i zdrowie zarówno dzieci i młodzież jak i osób dorosłych 

promując również sport i aktywny styl życia. 

 

 

93. 

XIV/121/19 

16.12.2019 

Zmieniająca uchwałę w sprawie 

szczegółowych zasad przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze w tym 

specjalistyczne z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu 

ich pobierania przez Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kaźmierzu. 

Wykonanie uchwały: Zmienia się  w uchwale                          

Nr XXIII/128/08 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 17 maja 

2008 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania                  

i odpłatności za usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne              

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat 

oraz trybu ich pobierania przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kaźmierzu stawki cenowe. 
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94. XIV/122/19 16.12.2019 W sprawie powierzenia reprezentowania 

Gminy Kaźmierz w Zgromadzeniu Związku 

Międzygminnego Centrum 

Zagospodarowania Odpadów SEKLEK 

Zastępcy Wójta. 

Wykonanie uchwały: Na wniosek Wójta Gminy 

Kaźmierz powierza się reprezentowanie Gminy Kaźmierz  

w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Centrum 

Zagospodarowania Odpadów SELEKT    Zastępcy Wójta 

Panu Ryszardowi Gąsce.  

95. XV/123/19 27.12.2019 W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2019 – 2030. 

Wykonanie uchwały: Zmienia się Wieloletnią Prognozę 

Finansową Gminy na lata 2019 – 2030. 

96. XV/124/19 27.12.2019 W sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz 

na 2019 rok. 

Wykonanie uchwały: Ustala się nową wysokość dochodów 

na poziomie 43.427.846,00 zł, a wydatków na poziomie 

43.543.645,00 zł. 

97. XV/125/19 27.12.2019 W sprawie określenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla Zakładu Usług 

Komunalnych w Kaźmierzu na 2020 rok. 

Wykonanie uchwały: Ustala się jednostkowe stawki dotacji 

przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych 

w Kaźmierzu na rok 2020 do funkcjonowania szaletu 

publicznego, bieżącego utrzymania dróg gminnych                       

i wewnętrznych oraz terenów zieleni. 

2. Dotacja wynosi odpowiednio: 

- do 1 godziny funkcjonowania szaletu publicznego - 23,00 

zł brutto. 

- miesięcznie do 1 km na bieżące utrzymanie dróg 

gminnych i wewnętrznych - 270,00 zł brutto. 

- miesięcznie do 1000 m2 terenów zieleni na bieżące ich 

utrzymanie - 56,00 zł brutto. 

98. XV/126/19 27.12.2019 W sprawie przyjęcia „Rocznego programu 

opieki nad bezdomnymi  zwierzętami oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt dla 

Gminy Kaźmierz na 2020 rok. 
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Wykonanie uchwały: Uchwala się Roczny programu opieki 

nad bezdomnymi  zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt dla Gminy Kaźmierz na 2020 rok. 

99. XV/127/19 

27.12.2019 

W sprawie przyjęcia projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego na terenie Gminy Kaźmierz 

w celu przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulującemu. 

Wykonanie uchwały: Przyjmuje się projekt Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przyjęty 

projekt Regulaminu przekazuje się do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu tj. Dyrektorowi Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w Poznaniu. 

100. XV/128/19 
27.12.2019 

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Gminy Kaźmierz na 2020 rok. 

Wykonanie uchwały: Uchwala się roczny plan pracy Rady 

Gminy Kaźmierz na 2020 rok. 

101. XV/129/19 

27.12.2019 

W sprawie likwidacji samorządowej 

instytucji kultury – Gminnego Ośrodka 

Kultury w Kaźmierzu. 

Wykonanie uchwały: W dniu 25 grudnia 2019 r. minął ustawowy 

termin, po którym Gmina Kaźmierz jako organizator może wydać 

akt o likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury.  

Z uwagi na to, że przedstawione w podanym do publicznej 

wiadomości uzasadnieniu Uchwały Nr XI/85/19 przyczyny 

likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury pozostają aktualne, a także 

uwzględniając fakt, że nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani 

sprzeciw co do zasadności likwidacji Gminnego Ośrodka Kultury, 

podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Z dniem 31 grudnia 2019 r. dokonuje się likwidacji Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kaźmierzu, dla którego organizatorem jest 

Gmina Kaźmierz. 

102. XV/130/19 

27.12.2019 

W sprawie ustalenia wykazu wydatków 

niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2019. 

Wykonanie uchwały: Wydatki niewygasające z końcem 

2019 roku zostały ustalone na łączną kwotę 485.000,00 zł. 
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Dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont                          

i przebudowa pałacu w Kaźmierzu”. Zadanie jest realizowane 

przez wykonawcę wyłonionego w wyniku przeprowadzenia 

procedury przetargowej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych.  Odbiór prac oraz rozliczenie inwestycji jest 

planowane na I kwartał roku 2020. Ze względów 

ostrożnościowych określono termin  realizacji wydatków na 

dzień30 czerwca 2020 roku. 
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V.  Budżet obywatelski 

 

Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach którego 

mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków 

budżetu gminy.  

W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują 

corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu 

obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. Rada gminy                 

w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać                                    

w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. 

W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu 

obywatelskiego jest obowiązkowe, w pozostałych gminach instytucja ta ma charakter 

fakultatywny.  

W roku 2019 r. w Gminie Kaźmierz nie funkcjonował budżet obywatelski. 
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VI. Informacje o działalności Gminy Kaźmierz w obszarze 

oświaty i wychowania 

 

Pod pojęciem „oświaty” kryje się szereg zadań przypisanych gminie w wielu aktach 
prawnych. Do najważniejszych zaliczyć należy bezwzględnie prowadzenie publicznych 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Gmina Kaźmierz prowadziła cztery szkoły 
podstawowe i jedno gimnazjum, do których w roku szkolnym 2017/18 uczyło się 908 
uczniów, a w roku szkolnym 2018/2019 – 920 uczniów.  
Rok szkolny 2019/2020 przyniósł znaczące zmiany w strukturze szkół w Gminie 
Kaźmierz. Zlikwidowano gimnazjum i szkoły podstawowe w Gaju Wielkim                             
i w Sokolnikach Wielkich. Gmina Kaźmierz prowadzi  zatem 2 szkoły podstawowe:  
 

 Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu – 732 uczniów,  
 Szkoła Podstawowa (Zespół Szkolno-Przedszkolny) w Bytyniu – 116 uczniów. 

                            
Łącznie w obydwu szkołach naukę pobiera 848 uczniów. 

 
Oprócz szkół Gmina prowadzi przedszkola: 

 Przedszkole ,,Hałabała’’ w Kaźmierzu (193 wychowanków), 
 0ddziały przedszkolne w Bytyniu (47 wychowanków) i w Gaju Wielkim                      

(54 wychowanków)- oba oddziały w strukturze Szkoły Podstawowej w Bytyniu. 
 
Na terenie Gminy Kaźmierz działają jeszcze; 

 Przedszkole „Akademia Małego Olimpijczyka” w Kaźmierzu, funkcjonujące                    
od 1 września 2018 r. w formule przedszkola publicznego (46 wychowanków), 

 Przedszkole Niepubliczne ,,Myszka Miki” w Kaźmierzu (41 wychowanków),                                                                
 Przedszkole Niepubliczne w Sokolnikach Wielkich (59 wychowanków). 

 
Ogółem w roku szkolnym 2017/18 do przedszkoli uczęszczało  420 wychowanków,                                 
w roku szkolnym 2018/2019 – 427 wychowanków,                                                                                 
w roku szkolnym 2029/2020 – 440 wychowanków. 
 
Łącznie uczniów i wychowanków na terenie Gminy Kaźmierz – 848 + 440 = 1328.  
 
Według sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej na 30.09.2019 r. w szkołach  
i przedszkolach na terenie Gminy pracowało łącznie 137 nauczycieli (w przeliczeniu 
na pełne etaty – 133,87), z tego w pełnym wymiarze czasu pracy – 115.  
 

Struktura zatrudnionych nauczyli przedstawiała się następująco:  

1) 22,62% to nauczyciele dyplomowani,  

2) 39,41% nauczyciele mianowani,  

3) 34,30% nauczyciele kontraktowi,  

4) 2,91% nauczyciele stażyści, 

5) 0,72% to nauczyciele bez stopnia. 
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W roku szkolnym 2017/2018 na stanowiskach administracyjno-obsługowych 
zatrudnionych było 79 osób, a roku szkolnym 2018/2019 – 80.  
 
Według najnowszych danych Gminy w 2019 r. na utrzymanie kaźmierskiej oświaty 
(bez inwestycji) z budżetu gminy wydano 14  383 037,38 zł, z tego 8 971 398,72 
zł stanowiły wydatki szkół podstawowych, 3 488 177,56 zł to wydatki przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych 943 687,43 zł oraz wydatki na utrzymanie gimnazjum 
kwota 979 773.67 zł. 
 
 Na finansowanie zadań oświatowych Gmina otrzymała tzw. subwencję oświatową                
w kwocie 8 716 808,00 zł oraz dotację przedszkolną w kwocie 508 840,00 zł. 
 
Tak zwana dokładka z budżetu Gminy Kaźmierz wyniosła 5 666 229,38 zł. 
 
W 2019 r. w Gminie Kaźmierz przeprowadzono jedno postępowanie na stopień 
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (Przedszkole Hałabała).                                                  
Dwoje nauczycieli uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego (Szkoła Podstawowa                          
w Kaźmierzu i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu).  
 
Za wyniki nauczania oraz za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019 
wyróżniono stypendiami (90 uczniów) lub Nagrodą Wójta Gminy Kaźmierz                        
(25 uczniów) łącznie 115 uczniów (wartość wypłaconych nagród i stypendiów to                
40 000,00 zł. 
 
Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w Gminie Kaźmierz w 2019 r. 

przedstawiają się następująco: 

1) historia, wos – 61,56%, 

2) język polski – 64,386 %, 

3) przedmioty przyrodnicze – 50,72 %, 

4) matematyka – 41,00 %, 

5) język angielski – poziom podstawowy – 74,41 %, 

6) język angielski – poziom rozszerzony – 55,32 %, 

7) język niemiecki – poziom podstawowy – 38,05 %. 

 

Średnie wyniki procentowe egzaminu ósmoklasistów w gminie Kaźmierz 

w roku 2019: 

1) język polski – 63,80 % 
2) matematyka – 39,28 % 

3) język angielski – 51,79 % 
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VII. Pomoc społeczna i przedsięwzięcia prorodzinne 

 

Najważniejsze informacje o działalności Gminy Kaźmierz w obszarze pomocy 

społecznej i przedsięwzięć prorodzinnych znajdują się w załączniku nr 1 do Raportu. 

 
 

 

VIII. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykaz najważniejszych zadań i przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Kaźmierz  

w obszarze ochrony przeciwpożarowej: 

1) Na terenie Gminy funkcjonuje 8 jednostek OSP (w tym 1 jednostka                              
– OSP Kaźmierz - w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym).                    
Jednostki OSP są wyposażone w 10 pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz łódź 

do działań ratowniczych. 

2) finansowano doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt, wspieranie 

działań tych jednostek oraz bieżące remonty obiektów strażnic, 

3) prowadzenie akcji edukacyjno – informacyjnych dla ogółu społeczeństwa 
dotyczących zasad postępowania w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej,  

4) ograniczenie ryzyka poważnych awarii oraz eliminacja i minimalizacja skutków  

w razie ich wystąpienia, 

5) kształtowanie właściwych postaw i zachowań, 

6) Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, konkurs plastyczny „Zapobiegajmy 
pożarom”, pokazy pierwszej pomocy podczas pikników i festynów rodzinnych  

w sołectwach i placówkach oświatowych. 
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IX. Infrastruktura techniczna  

 

Wykaz najważniejszych informacji o działalności Gminy Kaźmierz w obszarze 

infrastruktury technicznej: 

1) W dniu 23 stycznia 2019 rozpoczęły się zajęcia dla seniorów w ramach 

projektu „Aktywni Seniorzy w Gminie Kaźmierz!”. Zajęcia odbywają się                     

w miejscowościach Kaźmierz, Bytyń i Radzyny. Jest to projekt realizowany                 

w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kaźmierz w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, skąd pozyskaliśmy 

dofinansowanie w wysokości 629.535,00 zł. W ramach projektu powstał 

również Klub Seniora w Kaźmierzu, przy ul. Topolowej. 

2) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu o część dydaktyczną i salę 
gimnastyczną”. Rozbudowano budynek szkoły o część dydaktyczną i salę 
gimnastyczną o łącznej powierzchni 1.975,2 m2. Nowy budynek jest 
dwukondygnacyjny i dostosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. 
Na parterze zlokalizowano 3 sale dydaktyczne i 2 świetlice przegrodzone 
mobilną ścianką umożliwiającą w razie potrzeb na utworzenie jednej dużej sali 
oraz hol wejściowy z portiernią, natomiast na piętrze 5 sal dydaktycznych oraz 
pokój nauczycielski. Na każdej kondygnacji znajdują się węzły sanitarne dla 
uczniów. W obiekcie znajduje się sala gimnastyczna z widownią oraz pełnym 
zapleczem sanitarnym i szatniami oraz magazynami na sprzęt sportowy. 
Obiekt jest wyposażony w windę. Budowa uzyskała dofinansowanie w ramach 
działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej                               
i szkoleniowej z WRPO na lata 2014 – 2020. Wykonawcą wybranym w trybie 
przetargu nieograniczonego była firma Wojtkowiak Sp. z o.o. z Obornik. 
Zgodnie ze złożoną ofertą, wartość prac określono na kwotę 7.291.364,86 zł   
w tym dofinansowanie ze środków unijnych 3.494.751,17 zł, co stanowi 
47,93% poniesionych kosztów. Celem projektu jest poprawa warunków 
edukacji ogólnokształcącej. Nadzór autorski nad inwestycją prowadził                                      
p. Mariusz Wiśniewski za kwotę 12.300,00 zł. Nadzór inwestorski prowadziła 
firma AKON z Poznania  za łączna kwotę 92.500,00 zł. Uroczyste otwarcie 

budynku szkoły podstawowej nastąpiło w dniu 15.02.2019 r., 

3) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kiączynie na długości 0,92 km                         

i szerokości 4 m z kruszywa łamanego betonowego wraz z profilowaniem                    

i zagęszczeniem poboczy. Zadanie zrealizował Zakład Usług Komunalnych                  

w Kaźmierzu za kwotę 121.707,86 zł. 

4) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kopaninie na 0,88 km i szerokości 

4m z kruszywa łamanego betonowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 

poboczy. Zadanie zrealizowała firma JAN-POL z Pniew za kwotę 142.073,61 zł.  

5) Remont i przebudowa pałacu w Kaźmierzu. Wykonawcą robót była Firmą 
Budowlano – Sztukatorską i Renowacji Zabytków Sebastian Domaniecki                       
z Kaźmierza. Koszt remontu 848.700 zł.  Całość prac w zakresie remontu                   
i przebudowy pałacu trwały od  06 marca 2019r. do 22.01.2020r. i dotyczyły 
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w całości remontu dachu pałacu. Inwestycja realizowana w dwóch etapach. 
Etap I zakończono w dniu 28.06.2019r. Przewidywał on wykonanie robót 
przygotowawczych i rozbiórkowych oraz wykonanie stropów gęstożebrowych. 
Całość tego etapu kosztowała 376.053,85 zł. Drugi etap obejmował 
wykonanie robót w zakresie renowacji drewna, jego odgrzybianie                             
i impregnację, wykonanie konstrukcji drewnianej dachu z tarcicy iglastej, 
deskowanie połaci dachowych oraz pokrycie dachu blachą tytan – cynk                     
o powierzchni 569 m2. Roboty obejmowały również izolację cieplną                           
i akustyczną stropów i poddaszy z wełny mineralnej, osadzenie okna w połaci 
dachowej, wykonanie rynien i rur spustowych, opierzeń, ław i stopni 
kominiarskich, a także zabudowę na poddaszu z płyt gipsowo – kartonowych 
oraz montaż drzwi stalowych p.poż. Wykonano także prace demontażowe                  
i montażowe w zakresie instalacji odgromowej oraz instalacje oświetlenia. 
Koszt wykonania prac II etapu to 472 646,15 zł. 
Inwestycja jest dofinansowana  z PROW na lata 2014- 2020 w ramach 
poddziałania Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. Środki finansowe 
w maksymalnej kwocie 500.000 zł przekazane zostaną w dwóch transzach i do 
wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu.                       
Na podstawie złożonego przez Gminę Kaźmierz i pozytywnie rozpatrzonego 
wniosku o płatność w dniu 02.03.2020r. rozliczono I etap robót i Gmina 
otrzymała dofinansowanie w kwocie 239.283,00 zł. Tym samym etap I został 

rozliczony i zakończony. 

6) Zrealizowano II etap przebudowy drogi powiatowej nr 1870P Kaźmierz – Buk 
(ul. Nowowiejska w Kaźmierzu) na odcinku 544 metrów, od ronda w kierunku 
bloków. Pierwszym etapem było wykonanie kanalizacji deszczowej w 2018 
roku. Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nowej nakładki asfaltowej 
o szerokości 6 metrów i przekroju daszkowym. Ponadto przebudowane zostały 
istniejące chodniki, aby dostosować je do nowych rzędnych jezdni. 
Przebudowie uległy również zjazdy do posesji oraz zatoki autobusowe. Obszar 
objęty pracami został uzupełniony nowym oznakowaniem poziomym oraz 
pionowym. Całkowity koszt przebudowy drogi wynosi 976.036,24 zł. 
Inwestycja została sfinansowana przez Powiat Szamotulski oraz Gminę 
Kaźmierz. 
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7) W ramach funduszu soleckiego, zrealizowano m.in.: budowę chodnika na                  
ul. Pocztowej i Szkolnej w Bytyniu oraz w Dolnym Polu. Przebudowano 
chodnik w Sierpówku. Doposażono tereny sportowo-rekreacyjne w Bytyniu, 
Stramnicy, Gorszewicach, Kaźmierzu, Kiączynie, Sokolnikach Wielki ch, 
Wierzchaczewie, Witkowicach. Zakupiono garaże blaszane służące jako 
pomieszczenia gospodarcze w Gorszewicach i  Sokolnikach Wielkich. Ponadto 
w Gaju Wielkim wykonano ogrodzenie terenu wokół świetlicy oraz wymieniono 
okna w świetlicy. Kopanina - utwardzono teren wokół świetlicy. Radzyny - 
wiata grillowa z balustradami oraz utwardzenie terenu pod wiatą. Sokolniki 
Małe - zakup dmuchawy do liści, a także doposażenia świetlicy. Kiączyn - 
prace remontowe w świetlicy, Piersko - zakup kosiarki samojezdnej, Witkowice 
- utwardzenie terenu pod wiatą grillową. Kaźmierz - dokumentacja projektowa 
oświetlenia ulicznego ul. Spokojna i Piękna. Kaźmierz Nowa Wieś - 
dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego ul. Zbożowa, Żytnia                                                                     
i Pszeniczna. 
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X. Gospodarka komunalna 

Zakład Usług Komunalnych wykonując statutowe zadania w zakresie gospodarki 
komunalnej na terenie Gminy Kaźmierz przeznaczył w 2019 roku na utwardzenie 
dróg gminnych 3743 ton kruszywa łamanego oraz pozyskał od mieszkańców                                      
i przedsiębiorców Gminy Kaźmierz 5243 ton kruszywa betonowego, które zostało 
pokruszone i na bieżąco służy do utwardzania dróg gruntowych Gminy. Mając na 
uwadze skalę zapotrzebowania mieszkańców na utwardzanie dróg zakupiono 768,3 
tony kruszywa kamiennego.   

Zakład Usług Komunalnych w roku 2019 zakupił 39,575 tony masy mineralno-
bitumicznej na zimno, którą w całości wbudowano na drogach gminnych Gminy 
Kaźmierz na drogach bitumicznych.  

Zakład Usług Komunalnych we własnym zakresie dokonuje równania nawierzchni 
dróg gruntowych Gminy Kaźmierz. W 2019 roku równania wraz z uwałowaniem 
nawierzchni dokonano łącznie na długości 44,43km dróg gminnych. 

W okresie od początku maja do końca września pracownicy ZUK-u dokonują na 
bieżąco koszenia trawy i utrzymywania terenów zielonych. Zakład na bieżąco 
inwestuje w nowe urządzenia do obsługi zieleni w tym wycinki i korekt zadrzewienia. 
W roku 2019 zakupiono dwie kosiarki typu „kosa”. Ogółem w 2019 roku wykoszono 
244 249 m2 powierzchni terenów zielonych oraz powierzchnię poboczy dróg w ilości 
306 540 m2  w Gminie Kaźmierz.  

W 2019 roku przyłączono do sieci wodociągowej 92 odbiorców Gminy Kaźmierz oraz 
94 odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie.  

W roku 2019 wymieniono w Gminie 798 wodomierzy i zamontowano 1075 sztuki 
modułów radiowych.  

Ponadto: 

1. Zakupiono fabrycznie nowy miniciągnik Kubota L1361HDW wraz z kosiarką 
Koala Proffessional 1200, zbiornikiem do soli oraz pługiem do odśnieżania 
dróg i chodników 

2. Wyremontowano przejętą oczyszczalnię ścieków w msc. Pólko 
3. Zakupiono samochód asenizacyjny Mercedes Axor z beczką asenizacyjną                        

o pojemności 11.000 m3 
4. Wymieniono 3 sztuki pomp głębinowych oraz szafę sterowniczą na Stacji 

Uzdatniania Wody w Kaźmierzu. Powyższe pozwoli na uzyskanie stałego 
podwyższonego ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz uzyskanie 
znacznych oszczędności energii elektrycznej 

5. Zakupiono tablet wraz z oprogramowaniem do odczytu wodnych punktów 
pomiarowych. 

Zastosowana metoda zdalnego odczytu wodomierzy pozwoliła zwłaszcza w obecnym 
czasie panującej epidemii koronawirusa, na bezinwazyjne i bezpieczne zarówno dla 
naszych pracowników oraz mieszkańców Gminy dokonywanie odczytów punktów 
pomiarowych oraz znacznie skróciła czas otrzymywania danych zużycia wody. 
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XI. Instytucje kultury 

 

Na terenie Gminy Kaźmierz funkcjonują dwie instytucje kultury: 

1. Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz, 

2. Gminny Ośrodek Kultury. 

 

1. Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz 

Biblioteka Publiczna Gminy Kaźmierz została założona  w 1949 roku. W czasie 

swojego istnienia czterokrotnie zmieniała siedzibę, zaś trzykrotnie swoją nazwę. 

Dysponuje lokalem o powierzchni 145 m2, w którym znajduje się: wypożyczalnia 

książek, czytelnia, pracownia, magazyn książek. W budynku mieści się także sala 

kinowa o powierzchni 220 m2 z 145 miejscami siedzącymi. Oprócz tych pomieszczeń 

obiekt wyposażony jest w duży hol, sanitariaty i rozdzielnię (pomieszczenia,                           

w których znajdowały się aparaty kinowe). Przed wejściem do budynku znajduje się 

także podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych. Obecnie  w pomieszczeniach 

pełniących wcześniej funkcję rozdzielni prowadzone są prace adaptacyjne w celu 

przystosowania ich do roli magazynu książek. Dotychczasowy magazyn ma być 

oddany do dyspozycji artystów występujących w sali kina. W dyspozycji biblioteki 

pozostaje także pałac, który przechodzi gruntowny remont prowadzony przez Gminę, 

finansowany w części ze środków unijnych.  Biblioteka prowadzi także dwie filie –                

w Gaju Wielkim i Bytyniu oraz trzy punkty biblioteczne: dwa w Sokolnikach Małych 

oraz w Przedszkolu „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu. Zatrudnienie w bibliotece                         

z filiami wynosi  10 osób (7,5 etatu). Punkty biblioteczne prowadzone są społecznie           

a księgozbiór wypożyczany z biblioteki. Podstawowym zadaniem kaźmierskiej 

biblioteki publicznej jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, 

rozwijanie i zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych 

mieszkańców naszej gminy oraz upowszechnianie wiedzy i kultury. 

Zbiory biblioteczne ulegają corocznie zwiększeniu o około 1000 książek. W 2019 roku 

zakupiono 1 527 woluminów na łączną kwotę 32 395,00 zł. Obecnie biblioteka 

dysponuje księgozbiorem liczącym prawie 27 502 woluminów i obsługuje 1 881 

czytelników (na 8574 mieszkańców gminy). Od 2015 roku działa wypożyczalnia 

komputerowa. Dzięki katalogowi on-line czytelnicy mogą sprawdzić czy w bibliotece 

jest dostępna interesująca ich pozycja. Baza komputerowa jest dostępna bez względu 

na godziny otwarcia biblioteki. Biblioteka wraz z filiami prenumeruje 24 tytuły 

czasopism – 2 166 wypożyczeń; oferuje także darmowy dostęp                                         

do szerokopasmowego internetu. Placówki biblioteczne Gminy Kaźmierz zanotowały                         

w 2019 roku łącznie 17.327 odwiedzin: w celu wypożyczenia książek, czasopism, 

audiobooków, wykorzystania materiałów gromadzonych w bibliotece czy skorzystania 

z oferty kulturalnej. Dziennie notuje się od 30 do 40 odwiedzin czytelników. Od 1971 
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roku gromadzone są dokumenty, wycinki prasowe, fotografie, ulotki, płyty CD, prace 

licencjackie i magisterskie   oraz inne materiały dotyczące Gminy Kaźmierz – łącznie 

70 segregatorów.  

Biblioteka, to nie tylko książki. Dzisiejsza Biblioteka staje się coraz bardziej 

animatorem życia kulturalnego w Gminie poprzez organizację różnych wystaw, 

koncertów, konkursów czytelniczych i plastycznych, spektakli, spotkań autorskich, 

warsztatów literacko-plastycznych dla dzieci i ich rodziców oraz innych wydarzeń,  

takich jak  m.in.: Kamienny Jubileusz – 70-lecie biblioteki, koncert zespołu Affabre 

Concinui, wystawa fotograficzna ,,Kaźmierski rynek w XX wieku”, wystawa malarstwa 

Bogdana Galewskiego, VII rajd rowerowy ,,Odjazdowy bibliotekarz” (220 

uczestników), spotkanie z Łukaszem Bernady, udział w projekcie Instytutu Książki 

,,Mała książka – wielki człowiek”. W 2019 roku w różnych wydarzeniach 

organizowanych przez bibliotekę wzięło udział 17 tysięcy  327 osób.                                                                                                                       

Biblioteka prowadzi własną stronę internetową, profil społecznościowy (facebook), 

skąd można czerpać wiedzę o działalności biblioteki, nowościach, zbiorach 

i wydarzeniach kulturalnych. Z sali kinowej korzystały: GOK, Przedszkole ,,Hałabała”, 

Szkoła Podstawowa Kaźmierz, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Koło Wędkarskie i Urząd 

Gminy w Kaźmierzu. 

Aktywność Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz jako jednostki kultury  znakomicie 

spełnia swoją rolę   w zaspokajaniu  oczekiwań i potrzeb mieszkańców gminy                      

od dzieci począwszy poprzez młodzież uczącą się i studiującą a na seniorach kończąc. 

 

2. Gminny Ośrodek Kultury 

Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu został utworzony w 1967 roku. W czasie 

swojego funkcjonowania raz zmieniał siedzibę (2015 rok). Na koniec 2019 roku 

siedziba Gminnego Ośrodka Kultury mieściła się w pałacu przy ul. Nowowiejskiej 15. 

Zabytkowy neogotycki budynek pałacu wpisany jest do rejestru zabytków powstał                       

w XIX wieku, wg projektu Karola Würtemberga i został przebudowany w końcu XIX 

w. W latach 70-tych i 80-tych pałac był siedzibą dyrekcji Kombinatu PGR Kaźmierz, 

później siedzibą Spółki Rolniczej POLEKA. Do roku 2006 mieściła się tu szkoła 

podstawowa (klasy 1-3). Do roku 2013 właścicielem obiektu był Skarb Państwa – 

Agencja Nieruchomości Rolnych. W 2013 r. obiekt przeszedł na własność Gminy 

Kaźmierz. Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne (parter i piętro), kondygnację 

podziemną – piwnicę oraz poddasze. Obecnie użytkowany jest tylko parter pałacu.  

 W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione były 3 osoby w wymiarze pełnego etatu,     

1 osoba w wymiarze ¾ etatu, 8 osób na umowę zlecenie i 1 osoba – umowa                       

o dzieło.  

W ramach działalności ośrodka kultury w pomieszczeniach pałacowych parteru 

odbywają się codziennie, w ramach kółka muzycznego, zajęcia z nauki gry                            

na instrumentach klawiszowych i saksofonie. Prowadzona jest także nauka gry                      

na gitarze oraz działa sekcja wokalna. W ramach działalności GOK odbywają się także 
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zajęcia w ramach kółek zainteresowań m.in. sekcja szachowa skupiająca 12 osób  

i sekcja gier planszowych, w której działa 10 osób. Prowadzone są także zajęcia 

artystyczno – rozwojowe dla dzieci i rodzinne warsztaty w ramach projektu 

„Artystacja”, które rozwijają kreatywność oraz zdolności plastyczne i manualne dzieci, 

stanowiąc jednocześnie sposób na wspólne spędzanie czasu wolnego przez dzieci 

i rodziców. GOK był partnerem w projekcie Mobilne Ogrody z Polsko-Amerykańską 

Fundacją Wolności i Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ,,ę”. 

Duża sala lustrzana na parterze budynku pozwala na prowadzenie szerokiej gamy 

zajęć z zakresu tańca, dla różnych grup wiekowych, od baletu przez zumbę                          

do latino.  Prężnie działa sekcja baletowa Gminnego Ośrodka Kultury, skupiająca 30 

osób i szkoła tańca „PASJA” dla dzieci od 5. roku życia. Prowadzone są też zajęcia                 

z zumby, w tym również dla seniorów oraz kurs tańca, w których łącznie uczestniczy 

50 osób. Przy GOK działają zespoły artystyczne: Chór Moniuszko, Chór Fermata, 

Kaźmierzanka, Peters Band, koncertujące nie tylko na terenie gminy.  

W ciągu całego roku były organizowane koncerty rockowe (dworzec kolejowy), 

koncert Grażyny Łobaszewskiej, koncert piosenki włoskiej ( Andrea Lattari), baliki     

dla dzieci, Ferie w GOK i liczne warsztaty. Odbywały się przeglądy twórczości, 

konkurs recytatorski ,,Poetyckie Barwy Jesieni” oraz 8 koncertów. W okresie ferii                      

i wakacji wystawiono liczne spektakle teatralne  dla najmłodszych. GOK 

przeprowadził turniej szachowy, Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej, a także 

dwa festyny. Nie zabrakło koncertów kabaretowych, warsztatów plastycznych, 

tanecznych i kulinarnych i wyjazdów do kina Halszka w Szamotułach. Latem 

zorganizowane zostały ,,Wakacje w GOK”, dyskoteki i zabawy taneczne                              

dla młodzieży. Zorganizowano imprezę chóralną Święto Pieśni i Przegląd Twórczości 

Seniorów. Działały sekcje: ognisko muzyczne, gitarowa, baletowa, tańca latino, tańca 

towarzyskiego, tańca towarzyskiego, hip-hopowa, fitnessu,  zumby i zumby gold, 

yogi, kulinarna, szachowa. 

W wyremontowanej sali koszykowej cyklicznie odbywają się zajęcia fitness dla pań, 

działa też tzw. atelier tańca (taniec rozrywkowy dla różnych grup wiekowych, 

jazzowy i taniec dla mam) oraz sekcja turystyczna Uniwersytetu Trzeciego Wieku.                   

W grudniu podsumowano działalność sekcji tanecznych w czasie przeglądu w sali 

kina. 

Oferta Gminnego Ośrodka Kultury stara się możliwie najpełniej odpowiedzieć                         

na różnorodne oczekiwania i potrzeby mieszkańców Gminy.  
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XII. Wnioski końcowe 

 

Mając na uwadze przedstawiony raport, Wójt Gminy Kaźmierz zwraca się  

do Rady Gminy Kaźmierz o udzielenie wotum zaufania na podstawie art. 28aa ust. 9 

ustawy o samorządzie gminnym. 

 



załącznik nr 1 do Raportu




































