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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 wójtowi. 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 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 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 2020 r. 

Zaangażowanie Wójta Gminy Kaźmierz w inicjatywach o szczeblu lokalnym, 

powiatowym i regionalnym: 

- udział w licznych nadzwyczajnych posiedzeniach Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Szamotułach poświęconego trudnej sytuacji oraz zwalczania 

epidemii wirusa Covid-19, 

- koordynowanie działań oraz wprowadzanie rozwiązań związanych                           

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie gminy 

Kaźmierz, 

- przeprowadzenie akcji przekazania maseczek mieszkańcom gminy Kaźmierz, 

- Przekazanie laptopów do Szkól Podstawowych w Kaźmierzu i Bytyniu                      

w ramach programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”, 

- Uczestniczenie w nadzwyczajnych posiedzeniach Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Szamotułach mających na celu ocenę potencjalnego zagrożenia 

wystąpienia wirusa ASF (Afrykańskiego Pomoru Świń), a także opracowanie 

planu reagowania w przypadku jej wystąpienia, 

- udział w II Nadzwyczajnym Wielkopolskim Kongresie Samorządowym, którego 

tematem przewodnim była trudna sytuacja finansowa samorządów, 

- udział w spotkaniu sołtysów i koordynacja działań w sprawie funduszu 

sołeckiego, 

- udział w spotkaniach konsultacyjnych w sprawie utworzenia spółdzielni 

socjalnej „TAROKA”, 

- liczne zabiegi w celu budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bytyń-Młodasko 

oraz przebudowy drogi wjazdowej do miejscowości Młodasko, 

- nadzór nad pracami remontowymi w Szkołach Podstawowych w Kaźmierzu 

oraz w Bytyniu w zakresie przebudowy i doposażenia bloków kuchennych, 

- zaangażowanie  w  działalność  na  rzecz  seniorów  Gminy  Kaźmierz, w tym 

wspieranie Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Klubu Seniora, 

- udział w zawodach wędkarskich o puchar Wójta, 

- udział Walnym Zgromadzeniu WOKISS, 

- zaangażowanie w gminny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz 

turnieje charytatywne, 

- udział w spotkaniach z mieszkańcami, spotkaniach noworocznych, dyrektorami 

jednostek, sołtysami i radnymi, przedsiębiorcami, posłami a także organizacjami 

działającymi na terenie naszej gminy, jak z przedstawicielami samorządów, 
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- udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, komisjach Rady Gminy, 

zebraniach wiejskich, sesjach Rady Powiatu Szamotulskiego, 

- liczne spotkania z mieszkańcami organizowane w poszczególnych sołectwach Gminy 

mające na celu analizę potrzeb oraz planowanych inwestycji do zrealizowania                   

w danym roku kalendarzowym, 

- udział w uroczystościach państwowych organizowanych na terenie Gminy                        

np. obchody 102. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz obchody               

102. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na placu przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich w Kaźmierzu, 

- zaangażowanie i pielęgnowanie zwyczaju odwiedzania jubilatów Gminy, 

- 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; 

-  aktywnie uczestniczył w zgromadzeniach Związku Międzygminnego „Centrum 

Zagospodarowania Odpadów SELEKT” r. oraz posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, 

której jest Przewodniczącym. Związek  realizuje zadania publiczne 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. 

2. Program współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 

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 2020 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  

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 2020 rok 

W wyniku realizacji przedmiotowego programu w minionym roku zlecono 

organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie: 

a. upowszechniania kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem działań 

ukierunkowanych na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych 

z gminy Kaźmierz, 

b. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz 

mieszkańców gminy Kaźmierz, 

c. upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców gminy 

Kaźmierz poprzez organizację zajęć sportowych. 
 

W realizacji powyższych zadań wzięło udział 4 organizacje pozarządowych, które 

zrealizowały 4 zadania: 

1. Stowarzyszenie KS Indra: 

„Szkolenie w piłce siatkowej dla dzieci i młodzieży z miejscowości 

Kaźmierz” – odbiorcy zadania: 15 osób, 2 wolontariuszy, 80 godzin zajęć. 

2. Klub Sportowy Gaj Wielki: 

„Organizowanie aktywnego wypoczynku oraz uczestnictwo w zawodach 

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

3. Kaźmierski Klub Sportowy Czarni: 

„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Kaźmierz” – 

odbiorcy zadania: 30 osób. 

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

„Mały Sportowy Świat – zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży 

zamieszkałych na terenie Gminy Kaźmierz” – odbiorcy zadania: 92 osoby. 
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Adresatami zrealizowanych zadań było 167 osób. W realizacji zadań pomagało                 

2 wolontariuszy, a ich praca została wyceniona jako wkład osobowy na kwotę 

400,00 zł. 

 

Na realizację zadań w 2020 r. przeznaczono w budżecie Gminy kwotę                          

w wysokości 99.000,00 zł. Wartość dotacji przekazanych w wyniku podpisanych 

umów na realizację zadań wyniosła 54.950,00 zł. 

 

Całkowity koszt realizacji wszystkich zadań wyniósł 80.110,19 zł, z czego 

54.950,00 zł to kwota wykorzystanych środków z budżetu Gminy Kaźmierz, zaś 

25.160,19 zł to kwota środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych 

przez organizacje pozarządowe w realizację zadań na rzecz mieszkańców gminy 

Kaźmierz. 

 

Dwa podmioty w 2020 r., po wybraniu ich ofert do realizacji, ale jeszcze przed 

przekazaniem dotacji, wycofały się z przeprowadzenia zadań publicznych 

z powodu wprowadzonych na terenie kraju obostrzeń związanych                                 

z zapobieganiem COVID-19. Obowiązujące w czasie realizacji zadań przepisy 

uniemożliwiły im wywiązania się z przedstawionych w ofertach działań. Pisma                

w tej sprawie wpłynęły do Wójta Gminy Kaźmierz od Stowarzyszenia Społecznego 

na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski oraz Uczniowskiego Klubu 

Sportowego „Sokół”. 

 

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. Energia elektryczna na potrzeby świetlic, innych budynków Gminy 

Kaźmierz oraz oświetlenia drogowego.   

W   wyniku   postępowania   przetargowego   przeprowadzonego                    

w 2020r. zostali wybrani dostawcy energii elektrycznej na poszczególne 

okresy: 

 01.07.2021 r. – 31.12.2021 r. PGE Obrót S. A. 

01.01.2022 – 31.12.2022 r. TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.  

  01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. PGE Obrót S. A. 
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Umowy na usługi dystrybucji energii są zawarte na czas nieokreślony             

z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, t.j. Enea Operator Sp. z o.o. 

Szamotuły 

2. Oświetlenie uliczne: 

a) na dzień 31.12.2020 r. Gmina posiada 246 własnych punktów 

świetlnych – umowa na świadczenie usług konserwacji oświetlenia 

drogowego na urządzeniach stanowiących własność Gminy 

Kaźmierz na rok 2021 jest zawarta z firmą K&K INVESTMENTS S.C. 

K. Kasprowiak, T. Kasprowiak z Rokietnicy 

b) na dzień 31.12.2020 r. na terenie Gminy Kaźmierz zlokalizowanych 

jest 665 punktów świetlnych należących do ENEA Oświetlenie                 

Sp. z o.o. – z właścicielem urządzeń  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.  

Plan gospodarki niskoemisyjnej obejmuje zadania zaplanowane do realizacji do 

roku 2020. 

 

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”.  

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,  



10 

 

3) gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa,  

4) gleby,  

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

 

W 2018 r. wprowadzono dofinansowanie do wymiany pieców węglowych na inne 

ekologiczne źródła ogrzewania. Do końca 2018 r z pomocy skorzystało 12 osób na 

łączną kwotę 24.000,00 zł. W drugim roku funkcjonowania programu (2019)                  

z pomocy skorzystało 6 osób na kwotę 12.000 zł. W ostatnim roku działania 

programu (2020) pomoc udzielona została 12 osobom na kwotę 24.000,00 zł. 

Łącznie w okresie obowiązywania dofinansowania pomocy udzielono 30 osobom na 

łączna kwotę 60.000 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 2019 roku nie złożono wniosków                   

o dotacje. W ostatnim roku obowiązywania programu pomoc udzielona została                    

1 osobie na kwotę 7.000,00 zł. 

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 2020 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 2020r. realizowane były następujące inwestycje: 
 
Remont i przebudowa pałacu w Kaźmierzu. Na podstawie złożonego w dniu 
16.10.2020r. wniosku o płatność końcową do Departamentu Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w związku z zakończeniem 
realizacji zadania pn: Remont i przebudowa pałacu w Kaźmierzu, rozliczono 
inwestycję. Roboty budowlane zakończono w styczniu 2020r., ale warunkiem złożenia 
wniosku o płatność było dostosowanie pomieszczeń na piętrze pałacu do pełnienia 
funkcji edukacyjnych, kulturalnych i promocyjnych gminy i regionu, zgodnie                        
z deklaracją Gminy Kaźmierz  zawartą we wniosku o przyznanie pomocy. Na piętrze 
pałacu powstała wystawa militariów, izba pamięci, wystawa modelarstwa, sala prób 
chórów i zespołów, swoją siedzibę ma tu też Stowarzyszenie Kaźmierz oraz zuchy                  
i harcerze. Całkowity koszt remontu dachu pałacu wyniósł Gminę Kaźmierz 848 700 
zł. Po pozytywnym rozliczeniu Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 489 283 zł.  
Wykonawcą robót była Firma Budowlano  –  Sztukatorską  i  Renowacji  Zabytków  
Sebastian  Domaniecki   z Kaźmierza. 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 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 była dofinansowana z PROW na lata 2014- 2020 w ramach 
poddziałania Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego. 
 
Z uwagi na bardzo dużą awaryjność oświetlenia parkowego na deptaku  
ul. W. Faustmanna w Kaźmierzu (przy Biedronce) wymieniono całą linie 
oświetleniową na nową: zamontowano 9 nowych słupów parkowych z oprawami 
ledowymi oraz całym okablowaniem. Dzięki temu zyskaliśmy sprawne  
i energooszczędne oświetlenie deptaku łączącego Rynek z północno - wschodnią 
częścią Kaźmierza. Koszt tej przebudowy wyniósł 29 889,00 zł. 
Budowa oświetlenia drogowego w m. Radzyny w rej. ul. Leśnej – zamontowano  
4 punkty świetlne wraz z instalacją szafki oświetleniowej oraz wykonanie 3 obwodów 
zasilających – koszt 31 365,00 zł. 
 
Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu wykonał od 07 do 23.10 2020r.  prace 
polegające na przebudowie drogi Dolne Pole – Chlewiska (końcowy odcinek                
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o długości 700mb) oraz drogi do m. Stare (odcinek o długości 1km), zmiana 
nawierzchni z gruntowej na kruszywo. Łączny koszt tego zadania wraz                            
z dokumentacja projektową wyniósł 183 385,62 zł Wykonano utwardzenie ulicy 
Diamentowej i Ametystowej w Kiączynie o długości  324 mb., koszt łącznie                  
z pracami geodezyjnymi 70 110,00 zł. 
 
Rozpoczęto działania zmierzające do realizacji następujących inwestycji              
z zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:  
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Młodasko. Inwestycja 
dofinansowana z PROW 2014 – 2020 do kwoty 2.000.000 zł na operacje typu 
„Gospodarka wodno - ściekowa” Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 4,520 km w Młodasku i Bytyniu oraz 
przebudowę sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Młodasku o dł. 0,140 km. 
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Topazowej i. ul. 
Bursztynowej w Kiączynie. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000 zł Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 
sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 983,0 mb, w tym 198 mb przyłączy 
kanalizacji sanitarnej w ilości 29 sztuk. 
 
Podpisano umowę na zakup autobusu do przewozu osób                                            
z niepełnosprawnościami.  Autobus marki MMI IVECO do przewozu 24 osób + 
kierowca + 6 miejsc stojących (w tym 3 osoby siedzące na miejscach uchylnych) lub 
w przypadku przewożenia osoby na wózku inwalidzkim: 24 osób + kierowca +              
3 miejsca stojące. Zakupu dokonano w ramach przetargu nieograniczonego. 
Dostawcą autobusu jest MMI Sp. z o.o. Zbyszewo 2, 76-251 Zbyszewo. Koszt 
520.000 zł. Zakup został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach umowy dofinansowania nr 97/2020 
z Programu wyrównywania różnic między regionami III – Obszar D „likwidacja barier 
transportowych” w kwocie 234.000,00 zł 
 
Prace remontowe w kuchni Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej 
w Kaźmierzu były realizowane w czasie wakacji letnich. Zakres prac był bardzo 
obszerny i obejmował kompleksową wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz 
elektrycznej. Do kuchni doprowadzono też gaz ziemny oraz zainstalowano 
nowoczesny system wentylacyjny. Wymieniono również większość wyposażenia. Na 
zakup mebli, pieców gazowych, taboretów gazowych, zmywarki kapturowej oraz 
pieca konwekcyjno-parowego wydano blisko 200.000,00 zł. Na wspomniane zakupy 
Gmina Kaźmierz otrzymała wsparcie w ramach rządowego programu "Posiłek 
w domu i w szkole" w kwocie 80.000,00 zł. Wartość prac remontowych, które 
w większości zostały wykonane przez pracowników Gminnego Zespołu Oświatowego, 
Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu i Zakładu Usług Komunalnych w Kaźmierzu 
szacujemy na 150.000,00 zł. 

Ubiegłe wakacje to czas intensywnych prac remontowych także 
w kuchni szkolnej w Bytyniu. Zakres prac był bardzo szeroki. Szczęśliwie prace 
zakończyły się w ostatnim dniu sierpnia. Prace modernizacyjne wraz z zakupami 
wyposażenia wyceniono na 120 tys. zł (w tym dotacja rządowa - 68.129,70 zł). Jak 
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do tego dodamy kwoty wyasygnowane w 2019 r. na zakupy wyposażenia, to kwota 
robi jeszcze większe wrażenie. Dodam, że w 2019 r. do kuchni w Bytyniu trafił 
nowoczesny piec konwekcyjno-parowy. 

 

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: 

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, 
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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, 
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, 
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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, 
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, 
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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, 
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 2020 r. 

Lp. 
Numer 

uchwały 
Data podjęcia W sprawie/ wykonanie uchwały 

 

KADENCJA 2018 - 2023 

1. XVI/131/2020 
20.01.2020 

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 

2020 rok. 

Wykonanie uchwały: Ustala się wysokość dochodów na kwotę 42.966.778,00 zł, 

wydatków na kwotę 42.737.921,00 zł.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

2. XVI/132/2020 

20.01.2020 

Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020, 

stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych.  

Wykonanie uchwały: Szkodliwe spożywanie alkoholu i innych używek stanowi 

istotny problem społeczny. Konieczne są wszechstronne 

i efektywne działania dotyczące działania używek. Działania w tym zakresie 

powinny być przedmiotem szczególnej troski ze strony administracji rządowej                      

i samorządowej. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

3. XVI/133/2020  

 

20.01.2020 

Uchwała w sprawie  Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na lata 2020 – 2022, stanowiącego część 

gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Gminny Program Przeciwdziałania 

Narkomanii określa szczegółowo cele i zadania oraz adresatów i realizatorów. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

4. XVI/134/2020  

20.01.2020 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za 

zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących                      

w zarządzie Wójta Gminy Kaźmierz na cele niezwiązane                  

z budowa, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną 

dróg.  

Wykonanie uchwały: Zgodnie z art. 40 ust. 8 i 9 ustawy o drogach publicznych 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały ustala 

dla dróg, których jest zarządcą, wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. 

Woj. Wielk. Traci moc uchwała nr  XV/95/15 Rady Gminy  Kaźmierz z dnia 

16.11.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego na drogach gminnych. 

5. XVI/135/2020 20.01.2020 Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą 

punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz publicznych innych form wychowania 
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przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Uchwała oprócz kryteriów wraz z liczba punktów określa 

też rodzaj dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Organ prowadzący 

zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości terminów 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz kryteriów 

branych pod uwagę w tych postępowaniach. Traci moc uchwała                                 

Nr XXXIV/224/17 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27.02.2017 r. Uchwała wchodzi   

w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wielk. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

6. XVI/136/2020 20.01.2020 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia 

elektroenergetyczna 400 kV Piła Krzewina – Plewiska. 

Wykonanie uchwały: Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni  od dnia jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wielk. Podjęcie tej uchwały związane jest z poprawą 

bezpieczeństwa kraju. Konieczność zastosowania trybu planu wynika                           

z obowiązujących przepisów z zakresu ochrony gruntów rolnych. Realizacja 

ustaleń planu może wpłynąć pozytywnie na budżet gminy. Uchwalenie 

niniejszego planu stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji 

administracyjnych dotyczących realizacji dwutorowej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 400kV Pila Krzewina – Plewiska na terenie gminy Kaźmierz. 

7. XVI/137/2020 20.01.2020 Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia 

reprezentowania Gminy Kaźmierz w Zgromadzeniu Związku 

Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów 

SELEKT. 

Wykonanie uchwały: Traci moc uchwała Nr XIV/122/2019 Rady Gminy Kaźmierz 

z dnia 16.12.2019 r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Kaźmierz             

w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania 

Odpadów SELEKT Zastępcy Wójta R. Gąsce. Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Lp. 
Numer 

uchwały 
Data podjęcia W sprawie/ wykonanie uchwały 

KADENCJA 2018 - 2023 

8. XVII/138/2020 
17.02.2020 

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 

2020 rok.  

Wykonanie uchwały: Wysokość dochodów Gminy ustala się na poziomie 

42.976.228,00 zł, z wydatków na poziomie 42.747.371,00 zł. Wykonanie 

uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie                  

z dniem podjęcia. 

9. XVII/139/2020 

17.02.2020 

Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Studiu 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Kaźmierz w obrębie Radzyny.  

Wykonanie uchwały: Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Kaźmierz. Tereny objęte zmianą studium wymagają aktualizacji. Kierunki 

rozwoju gminy określone w studium gminy Kaźmierz stanowić będą wytyczne 

koordynacyjne dla prowadzenia dalszych prac, w szczególności sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uchwała wchodzi                  

w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

10. 

 

 

 

XVII/140/2020 

17.02.2020 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji. 

O sposobie rozpatrzenia petycji Przewodnicząca Rady Gminy powiadomi 

wnoszącego petycję. Zdaniem radnych petycja nie zasługuje na uwzględnienie. 

Przedmiot petycji nie mieści się w zakresie zadań i kompetencji rady gminy 

określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

11. 

 

 

XVII/141/2020 

17.02.2020 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy 

Stałych Komisji Rady Gminy Kaźmierz na rok 2020. 

Wykonanie uchwały zawierającej zakres prac Komisji Stałych Rady Gminy 

Kaźmierz powierza się  Przewodniczącej Rady Gminy oraz Przewodniczącym 

poszczególnych Komisji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

12. 

 

XVII/142/2020 

 

17.02.2020 

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości. 

Wykonanie uchwały: Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Kaźmierz. Traci moc uchwała Nr IX/69/19 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 13 

.05.2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości.  W uchwale wyraża się wolę 

nabycia na własność gminy gruntów położnych w miejscowości Kaźmierz               

o numerach ewidencyjnych 167/3, 140/7, 140/5. Wykup pozwoli na 

dokończenie węzła komunikacyjnego, ureguluje i poprawi całościowo 

komunikację na tym terenie oraz zapewni bezkolizyjny dostęp do wybudowanej 

kanalizacji sanitarnej. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.   
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13. 

 

 

XVII/143/2020 

 

 

17.02.2020 

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Kaźmierz na lata 

2020 – 2024 z perspektywą do 2032 roku. 

Wykonanie uchwały: Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Kaźmierz. Cele programu będą realizowane sukcesywnie do 2032 r., 

w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu. Program likwidacji ma 

odbywać się w sposób kontrolowany, tak aby nie powodować zwiększenia emisji 

włókien do środowiska i związanego z tym zagrożenia dla życia i zdrowia 

ludności. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

14. 

 

XVII/144/2020 

 

17.02.2020 

Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kaźmierzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego 

dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 

r. poz. 1059 z późn. zm). 

Wykonanie uchwały: Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia                 

w Dz. Urz. Woj. Wielk. 

 

Lp. 
Numer 

uchwały 
Data podjęcia W sprawie/ wykonanie uchwały 

KADENCJA 2018 - 2023 

 

 

15. 

 

 

XVIII/145/2020 

 

 

23.03.2020 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2020 – 2030.  

Wykonanie uchwały:  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Kaźmierz. Zmiany obejmują aktualizację załączników na 2020 rok, dane 

uzupełniające, usunięcia rozbieżności. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

16. 

 

XVIII/146/2020 
23.03.2020 

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 

2020 rok. 

Wykonanie uchwały: Nową wysokość dochodów ustala się w wysokości 

43.106.903,00 zł, a wydatków w wysokości 42.878.046,00 zł. Wykonanie 

uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. 

   Uchwała w sprawie zwolnienia Zakładu Usług 

Komunalnych w Kaźmierzu z obowiązku częściowej wpłaty 
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17. XVIII/147/2020 23.03.2020 nadwyżki środków obrotowych ustalonej za rok 2019 do 

budżetu Gminy Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych 

w Kaźmierzu zawnioskował o zwolnienie z wpłaty do budżetu całej nadwyżki 

środków budżetowych za 2019 rok, deklarując przy tym, że zakład przeznaczy 

tę kwotę na realizację zadań statutowych. Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

18. 

 

XVIII/148/2020 

 

23.03.2020 

 

Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej 

nieruchomości stanowiącej własność gminy. 

Wykonanie uchwały: Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu 

nieograniczonego lokalu użytkowego  o powierzchni 15,39 m2. Sprzedaż 

nieruchomości pozwoli na zasilenie budżetu gminy. Wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

19. 

 

XVIII/149/2020 

 

23.03.2020 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Kaźmierz – Kiączyn – Dolne Pole, Gmina Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Traci moc Uchwała Nr XIII/105/19 Rady Gminy Kaźmierz 

z dnia 28.10.2019 r. Opracowanie planu miejscowego pozwoli na kontynuację 

przedsięwzięcia mającego na celu zabezpieczenie terenów pod obwodnicę. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi     

w życie z dniem podjęcia. 

20. XVIII/150/2020 23.03.2020 Uchwała w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury 

Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz oraz nadania jej 

statutu. 

Wykonanie uchwały: Traci moc Uchwała Nr XXV/132/12 Rady Gminy Kaźmierz 

z dnia 31.05.2012 r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy 

Kaźmierz. Uchwała nadaje statut instytucji kultury   Bibliotece Publicznej i 

Centrum Kultury w Kaźmierzu. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wiel. 

21. XIX/151/2020 29.06.2020 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kaźmierz 

wotum zaufania. 

Wykonanie uchwały: Rada Gminy po zakończeniu debaty nad raportem                     

o stanie Gminy Kaźmierz udziela Wójtowi Zenonowi Gałce wotum zaufania. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Lp. 
Numer 

uchwały 
Data podjęcia W sprawie/ wykonanie uchwały 

KADENCJA 2018 - 2023 

22. XIX/152/2020 

29.06.2020 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu 

Gminy Kaźmierz za 2019 rok. 

Wykonanie uchwały: Rada Gminy zatwierdza sprawozdania finansowe Gminy 

Kaźmierz za rok 2019 obejmujące: 

1. bilans z wykonania budżetu sporządzony na 31.12.2019 r., 
2. zbiorczy bilans Gminy Kaźmierz sporządzony na 31.12.2019 r., 
3. zbiorczy rachunek zysków i strat Gminy Kaźmierz za rok obrotowy od 1 .01. do 

31.12.2019 r., 
4. zbiorcze zestawienie zmian w funduszu Gminy Kaźmierz sporządzone na 

31.12.2019 r., 
5. zatwierdza się sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Kaźmierz 

za rok 2019. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

23. XIX/153/2020 

29.06.2020 
Uchwała w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy 

Kaźmierz za 2019 rok. 

Wykonanie uchwały: Rada Gminy udziela Wójtowi absolutorium za 2019 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

24. XIX/154/2020 29.06.2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 

2020 rok. 

Wykonanie uchwały: ustala się nową wysokość dochodów: 44.365.556,00 zł, 

nową wysokość wydatków: 44.136.699,00 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

25. XIX/155/2020 29.06.2020 Uchwała w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych.  

Wykonanie uchwały: Ustala się wysokość opłaty za wpis do prowadzonego przez 

Wójta Gminy Kaźmierz rejestru żłobków i klubów dziecięcych w kwocie 1000 zł. 

Traci moc Uchwała Nr IX/50/11 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 30.6.2011 r. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. 

Woj. Wielk. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

26. XIX/156/2020 29.06.2020 Uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Uchwała określa wzory wniosków o przyznanie pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz  w 

formie zasiłku szkolnego w roku szkolnym. Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. Traci moc uchwała Nr XXXIV/212/05 Rady Gminy 
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Kaźmierz z dnia 15.4.2005. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wiel. 

27. XIX/157/2020 29.06.2020 Uchwała w sprawie Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy 

Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa 

wodociągowo – kanalizacyjnego  oraz odbiorców usług na terenie Gminy 

Kaźmierz. Traci moc Uchwała Nr III/18/02 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 

19.12.2002 r. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 

w Dz. Urz. Woj. Wielk. 

28. XIX/158/2020 29.06.2020 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego              

w miejscowości Kaźmierz, rejon ul. Nowowiejskiej „II”, 

Gmina Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Z uwagi na obecne rozwiązania technologiczne oraz 

wymagania dysponentów urządzeń infrastruktury technicznej należy dokonać 

korekt. Sporządzenie planu pozwoli na zmianę parametrów i wskaźników ( linia 

zabudowy, powierzchnie biologicznie czynne, liczba kondygnacji, intensywność i 

powierzchnia zabudowy) dotyczących przede wszystkim istniejącego 

zagospodarowania oraz użytkowania terenu. Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Lp. 
Numer 

uchwały 
Data podjęcia W sprawie/ wykonanie uchwały 

KADENCJA 2018 - 2023 

29. XIX/159/2020 

29.06.2020 

Uchwała w sprawie zbycia w drodze przetargu 

nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność 

gminy.  

Wykonanie uchwały: Działki ujęte w uchwale, zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Sprzedaż działek pozwoli na 

realizację określonych w budżecie planowanych w 2020 r. dochodów gminy. 

30. XIX/160/2020 

29.06.2020 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 

i trybu korzystania z targowiska gminnego 

w Kaźmierzu. 

Wykonanie uchwały: Zmianie ulega załącznik nr 1 w  § 5 do uchwały 

nr XVI/111/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22.12.2003 r. Wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie po upływie                 

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wielk. 

31. XIX/161/2020 29.06.2020 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.  
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Wykonanie uchwały: W kwestii rozpatrzenia petycji stanowisko wypracowała 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. O sposobie załatwienia petycji 

Przewodnicząca Rady Gminy Kaźmierz zawiadomi wnoszącego petycję. Uchwała 

wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

32. XX/162/2020 28.09.2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 

2020 r. 

Wykonanie uchwały: Ustala się nową wysokość dochodów w kwocie 

44.642.623,00 zł, a wydatków w kwocie 44.719.212,0 zł. Wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

33. XX/163/2020 28.09.2020 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości na 2021 rok. 

Wykonanie uchwały: W uchwale określony zostały stawki podatku od gruntów, 

od budynków lub ich części, od budowli. Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i 

podlega opublikowaniu w Dz. Urz. Woj. Wielk. 

34. XX/164/2020 28.09.2020 Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Średnia cena jednostki paliwa stanowi podstawę do zwrotu 

rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci do placówek 

oświatowych. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dz. Urz. Woje. 

Wielk. 

35. XX/165/2020 28.09.2020 Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami gminy Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Uchwała określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji 

z mieszkańcami gminy Kaźmierz, w przypadkach przewidzianych przepisami 

prawa lub w innych sprawach ważnych dla gminy. Wykonanie uchwały powierza 

się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wielk. 
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Lp. 
Numer 

uchwały 
Data podjęcia W sprawie/ wykonanie uchwały 

KADENCJA 2018 - 2023 

36. XX/166/2020 

28.09.2020 

Uchwała w sprawie przejęcia na własność gminy 

nieruchomości wchodzących w skład zasobu Skarbu Państwa 

w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa. 

Wykonanie uchwały: Rada Gminy wyraża zgodę na nieodpłatne przejęcie                   

w drodze umowy działki nr 17/6 w miejscowości Sierpówko. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi                 

w życie z dniem podjęcia. 

37. XX/167/2020 

28.09.2020 

Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

lokalu mieszkalnego wraz 

z pomieszczeniem przynależnym w miejscowości Chlewiska. 

Wykonanie uchwały: Zasadność podjęcia w/w uchwały podyktowana jest 

zapisem ustawy o gospodarce nieruchomościami, zezwalającej na nabycie 

zajmowanego lokalu mieszkalnego najemcy posiadającemu umowę najmu na 

czas nieokreślony. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

38. XX/168/2020 28.09.2020 Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej 

nieruchomości stanowiącej własność gminy. 

Wykonanie uchwały: Rada Gminy wyraża wolę zbycia w drodze przetargowej 

nieruchomości stanowiącej własność gminy w miejscowości Komorowo nr 87/4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi                

w życie z dniem podjęcia. 

39. XX/169/2020 28.09.2020 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Projekt uchwały został uzgodniony z Dyrektorem Zarządu 

Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Poznaniu.  Traci moc uchwała nr XXIII/623/16 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 31.10.2016 r. w sprawie aglomeracji 

Kaźmierz, gmina Kaźmierz. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. Wielk. 

40. XX/170/2020 28.09.2020 Uchwała w sprawie powołania spółdzielni socjalnej.  

Wykonanie uchwały: Rada Gminy Kaźmierz wyraża wolę założenia spółdzielni 

socjalnej pod nazwą TAROKA z siedzibą w Tarnowie Podgórnym.  Członkami 

założycielami spółdzielni socjalnej są Gmina Tarnowo Podgórne, Gmina Rokietnica 

i Gmina Kaźmierz. Upoważnia się Wójta Gminy Kaźmierz do dokonywania 

czynności związanych z założeniem oraz członkostwem Gminy Kaźmierz                          

w Spółdzielni Socjalnej. 
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41. XX/171/2020 28.09.2020 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2020, stanowiącego część gminnej 

strategii rozwiazywania problemów społecznych. 

Wykonanie uchwały: W uchwale nr XVI/132/2020 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 

20.01.2020 r. nadaje się nowe brzmienie pkt IV określonego w załączniku do 

niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

42. XXI/172/2020 26.10.2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2020 -2030.  

Wykonanie uchwały: Zmienia się załącznik nr 1 do uchwały. Wykonanie uchwały 

powierz się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

 

Lp. 
Numer 

uchwały 
Data podjęcia W sprawie/ wykonanie uchwały 

KADENCJA 2018 - 2023 

43. XXI/173/2020 
26.10.2020 

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 

2020 rok.  

Ustala się nową wysokość dochodów 45.341.477,00 zł, a wydatków 

45.244.894,00 zł. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

44. XXI/174/2020 

26.10.2020 

Uchwała w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic 

wiejskich na terenie Gminy Kaźmierz.  

 

Regulamin obejmuje postanowienia ogólne, zasady i warunki korzystania ze 

świetlic wiejskich. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu                     

w Dz. Urz. Woj. Wielk. 

45. XXI/175/2020 26.10.2020 Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Kaźmierz                      

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,               

o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

na 2021 rok. 

W uchwale określone zostały cele główne i szczegółowe oraz zasady, formy               

i przedmiot współpracy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

46. XXI/176/2020 26.10.2020 Uchwała uchylająca uchwałę Rady Gminy Kaźmierz                      

w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom 

stypendium naukowego i Nagrody Wójta Gminy Kaźmierz 

ze środków Gminy Kaźmierz. 
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Pandemia Covid-19, zagrożenia zdrowia i życia, ograniczenia 

w poruszaniu się, brak możliwości poruszania się, brak możliwości bezpośrednich 

kontaktów z rówieśnikami z innych szkół, ograniczenia w dostępie do konkursów, 

zawodów i olimpiad w znacznym zakresie utrudniają wybór kandydatów do 

wsparcia stypendialno-nagrodowego przez Wójta Gminy. Zatem zachodzi 

konieczność opracowania nowego regulaminu przyznawania stypendiów przy 

wsparciu pedagogów i rodziców.  Traci moc uchwała nr XIX/114/16 Rady Gminy 

Kaźmierz z dnia 18.01.2016 r w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom 

stypendium naukowego i Nagrody Wójta Gminy Kaźmierz ze środków Gminy 

Kaźmierz.. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia                  

w Dz. Urz. Woj. Wielk. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

47. XXI/177/2020 26.10.2020 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości. 

Wykonanie uchwały:  Wyraża się wolę nabycia nieruchomości położonych                   

w miejscowości Kopanina, nr 37/60, 37/61,37/71. Wykup pozwoli na 

uregulowanie i poprawę komunikacji w miejscowości oraz zapewni bezkolizyjny 

dostęp do wybudowanej infrastruktury. Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

48. XXI/178/2020 26.10.2020 Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomości stanowiących własność gminy oddanych                  

w użytkowanie wieczyste. 

Wykonanie uchwały: Rada Gminy wyraża zgodę na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych 

nieruchomości w miejscowości Kaźmierz nr 461/1, 464/8, 464/9. Nieruchomości 

gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste mogą być sprzedane wyłącznie 

użytkownikowi wieczystemu. Sprzedaż w/w działek pozwoli na realizację 

określonych w budżecie na rok 2020 planowanych dochodów Gminy. Wykonanie 

uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

49. XXI/179/2020 26.10.2020 Uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii 

Rozwoju Gminy Kaźmierz na lata 2021 – 2031. 

Wykonanie uchwały: Potrzeba rozpoczęcia prac nad opracowaniem Strategii 

Rozwoju Gminy Kaźmierz w nowej perspektywie czasowej podyktowana jest 

upływem okresu obowiązywania dotychczasowej Strategii wraz z rokiem 2020. 

Strategia zostanie opracowania zgodnie z zasadami planowania 

zrównoważonego rozwoju i będzie spójna z obowiązującymi dokumentami 

programowymi na szczeblu krajowymi regionalnym. Wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 
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Lp. 
Numer 

uchwały 
Data podjęcia W sprawie/ wykonanie uchwały 

KADENCJA 2018 - 2023 

50. XXI/180/2020 
26.10.2020 

Uchwała w sprawie skargi na działania Wójta Gminy 

Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Rada Gminy uznaje skargę Pana A.B. na działania Wójta 

Gminy Kaźmierz za bezzasadną z przyczyn określonych 

w uzasadnieniu. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy 

Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

51. XXI/181/2020 

26.10.2020 

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kaźmierz obręb ul. Okrężnej.  

Wykonanie uchwały: Przedmiotowy obszar leży w strefie aktywności 

gospodarczej, który wymaga modyfikacji z uwagi na  uwarunkowania 

społeczne, ekofizjograficzne, przestrzenne. Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

52. XXII/182/2020 30.11.2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 

2020 rok.  

Wykonanie uchwały: Dochody gminy określone zostają na poziomie 

47.734.803,00 zł, a wydatki 47.638.220,00 zł. Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

53. XXII/183/2020 30.11.2020 Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

lokali mieszkalnych w miejscowości Kaźmierz.  

Wykonanie uchwały: Radni wyrażają zgodę na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej dotychczasowym najemcom, lokali mieszkalnych                                

z pomieszczeniami przynależnymi wraz z udziałem w częściach wspólnych 

budynku oraz udziałem w nieruchomości gruntowej. Uchwała wchodzi w życie                 

z dniem podjęcia i podlega wykonaniu przez Wójta Gminy Kaźmierz. 

54. XXII/184/2020 30.11.2020 Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 

Wykonanie uchwały: Wyraża się wolę nieodpłatnego nabycia na własność Gminy 

Kaźmierz nieruchomości w miejscowości Pólko obręb Wierzchaczewo                          

nr ewidencyjny 68/8. Wykup przedmiotowej nieruchomości przez gminę 

ureguluje i poprawi komunikację oraz zapewni bezkolizyjny dostęp do posesji na 

terenie miejscowości Pólko. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jej 

wykonanie powierza się Wójtowi Gminy. 

55. XXII/185/2020 30.11.2020 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości. 
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Wykonanie uchwały: Gmina Kaźmierz nabywa na własność w drodze umowy 

nieruchomość położoną w miejscowości Radzyny o numerze ewidencyjnym 

117/63 pod budowę ciągu pieszo – jezdnego. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i jej wykonanie zleca się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

56. XXII/186/2020 30.11.2020 Uchwała w sprawie ustanowienia pomników przyrody na 

terenie Gminy Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Na podstawie wniosku Nadleśnictwa Pniewy ustanawia się 

pomnikami przyrody 3 drzewa rosnące w obszarze leśnym Nadleśnictwa Pniewy 

na terenie Gminy Kaźmierz: sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, wiąz szypułkowy. 

Podjęcie uchwały poprzedzone było  opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Poznaniu. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz, 

Urz. Woj. Wielk. 

 

Lp. 
Numer 

uchwały 
Data podjęcia W sprawie/ wykonanie uchwały 

KADENCJA 2018 - 2023 

57. XXII/187/2020 

30.11.2020 

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Radzyny, rejon ulicy Piaskowej, Gmina Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Uchwalany miejscowy plan nie narusza ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi    

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wiel. 

58. XXII/188/2020 

30.11.2020 

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Radzyny, rejon ul. Głównej III A, Gmina Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Uchwalany miejscowy plan nie narusza ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaźmierz. 

Na obszarze objęty  niniejszym planem tracą moc Uchwała Nr XXXVI/217/01 

Rady Gminy Kaźmierz z dnia 19.12.2001 r., w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Radzyny, rejon ul. Głównej ”III” w Gminie 

Kaźmierz, Uchwała Nr XXX/165/12 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 29.11.2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działek położonych w miejscowości Radzyny, rej. zbiornika „Radzyny”                               

w Gminie Kaźmierz. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wielk. 

59. XXIII/189/2020 28.12.2020 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2021 – 2030. 

Wykonanie uchwały: Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Traci moc 

uchwała nr XIV/112/19 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 
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16.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Wielkoletniej Prognozy Finansowej Gminy 

na lata 2020 - 2030. 

60. XXIII/190/2020 28.12.2020 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kaźmierz 

na 2021 r. 

Wykonanie uchwały: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 

i podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielk., wykonanie jej powierza się Wójtowi 

Gminy Kaźmierz. 

61. XXIII/191/2020 28.12.2020 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2020 – 2030. 

Wykonanie uchwały: Wprowadzone zostają zmiany w załącznikach                              

i w objaśnieniach. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jej wykonanie 

powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

62. XXIII/192/2020 28.12.2020 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Kaźmierz na 

2020 rok. 

Wykonanie uchwały: Ustalona zostaje nowa wysokość dochodów – 

48.182.840,00 zł, a wydatków 48.086.257,00 zł. Uchwała wchodzi z dniem 

podjęcia, a jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

63. XXIII/193/2020 28.12.2020 Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości. 

Wykonanie uchwały: Rada Gminy wyraża wolę nabycia na własność                       

w drodze umowy nieruchomości położonej w miejscowości Radzyny, dz. nr 

ewidencyjny 117/97, pod budowę ciągu pieszo – jezdnego. 

 

64. XXIII/194/2020 
28.12.2020 Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości. 

Wykonanie uchwały: Wyraża się zgodę na zawarcie umowy zamiany 

nieruchomości położonych w Młodasku działki nr 22/9, 22/10, na 

nieruchomości nr 66/7, 66/8, 66/9, 66/11, 66/13, 65/15, 63/16                        

w miejscowości Młodasko. To przejęcie w/w działek pozwoli na poszerzenie 

pasa drogi lokalnej gminnej z infrastrukturą techniczną. Na w/w działkach 

realizowana będzie budowa chodnika, która poprawi bezpieczeństwo 

pieszych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jej wykonanie 

powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

65. XXIII/195/2020 

28.12.2020 
Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady 

Gminy Kaźmierz na 2021 rok. 

Wykonanie uchwały: Radni zatwierdzają roczny plan pracy Rady Gminy 

Kaźmierz na 2021 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jej 

wykonanie powierza się Przewodniczącej Rady. 
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V.  Budżet obywatelski i fundusz sołecki 

 

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 2020 r. w Gminie Kaźmierz nie funkcjonował budżet obywatelski. 

 

W ramach funduszu soleckiego, zrealizowano  m.in.:  budowę  chodnika  na                     

ul. Pocztowej i Szkolnej w Bytyniu, na ul. Leśnej w Kaźmierzu, na ul. Wiejskiej                  

w Młodasku, w Dolnym Polu oraz na terenie sportowo – rekreacyjnym                            

w Chlewiskach. Przebudowano  kolejny odcinek chodnika w Sierpówku.  

Doposażono w kolejne urządzenia tereny sportowo-rekreacyjne w Gaju Wielkim, 

Sokolnikach Małych, Sokolnikach Wielkich, Wierzchaczewie, Pólku, Witkowicach. 

Natomiast ogrodzono tereny w Gorszewicach, Stramnicy i Radzynach. Wybudowano 

także przyłącze energetyczne do placów w Piersku i Witkowicach. Zakupiono garaże 

blaszane służące jako pomieszczenia gospodarcze w Chlewiskach i Piersku.  

Ponadto  wykonano prace remontowe w świetlicach: w Gaju Wielkim wymieniono 

kolejne okna, w Komorowie zamontowano płytki i lampy, w Pólku zakupiono meble 

kuchenne.  

Utwardzono teren wokół świetlicy: w Kiączynie i Młodasku oraz kolejny etap                      

w Kopaninie. Wykonano prace remontowe na dachu świetlicy w Sokolnikach Małych. 

Sołectwa Gaj Wielki, Kiączyn oraz Sokolniki Wielkie zakupiły kosiarki samojezdne, 

natomiast Piersko i Witkowice kosy spalinowe, a Wierzchaczewo kosiarkę spalinową. 

Zamontowano lampy solarne w Dolnym Polu oraz w Młodasku. 

W Gorszewicach, w Kaźmierzu na ulicy Spokojnej i Pięknej, na ul. Poprzecznej                     

i Środkowej oraz na ul. Zbożowej, Żytniej i Pszenicznej zamontowano kolejne punkty 

świetlne. 
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Dofinansowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia w Sołectwie 

Kaźmierz na ul. Piniowej, Grzybowej, Kurkowej, Borowikowej, Rydzowej                             

i Miłorzębowej, natomiast w sołectwie Nowa Wieś na ul. Jabłoniowej oraz                                                  

na ul. Czereśniowej. 

Sołectwo Radzyny dofinansowało opracowanie mpzp miejscowości. 

Sołectwo Kaźmierz, Nowa Wieś i Radzyny dofinansowały zakup sprzętu ratowniczo – 

gaśniczego oraz elementów umundurowania dla OSP Kaźmierz i Radzyny  
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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 – 767 uczniów, 

       Szkoła Podstawowa (Zespół Szkolno-Przedszkolny) w Bytyniu – 114 

uczniów. 

    Łącznie w obydwu szkołach naukę pobiera 881 uczniów (stan na 30 września 

2020 r.). 

 

Oprócz szkół Gmina prowadzi przedszkola: 

       Przedszkole ,,Hałabała’’ w Kaźmierzu (183 wychowanków), 

       oddziały przedszkole w Bytyniu (46 wychowanków) i w Gaju Wielkim (49 
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 (39 
wychowanków), 

       Przedszkole Publiczne ,,Myszka Miki” w Kaźmierzu (86 wychowanków), 

       Przedszkole Niepubliczne w Sokolnikach Wielkich (56 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, 

a w roku 2020/2021 – 459 wychowanków. 
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Łącznie uczniów i wychowanków na terenie Gminy Kaźmierz – 881 + 459 = 1 340. 

 

Według sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej na 30.09.2020 r.                   

w szkołach   i przedszkolach na terenie Gminy pracowało łącznie 155 nauczycieli: 

 Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu – 77, 
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu – 37, 
 Przedszkole ,,Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu – 23, 
 Przedszkole Sióstr Urszulanek w Sokolnikach Wielkich – 8, 
 Przedszkole ,,Akademia Małego Olimpijczyka” w Kaźmierzu – 5, 

 Przedszkole ,,Myszka Miki” w Kaźmierzu – 5. 
 

Struktura zatrudnionych nauczyli przedstawiała się następująco: 

1)  26,02% to nauczyciele dyplomowani, 

2)  30,13% nauczyciele mianowani, 

3)  35,61% nauczyciele kontraktowi, 

4)  8,21% nauczyciele stażyści, 

 Na stanowiskach administracyjno-obsługowych zatrudnione było 63 osoby,                    

w tym 17 pomocy nauczycieli. 

 

Według najnowszych danych Gminy w 2020 r. na utrzymanie kaźmierskiej oświaty 

(bez inwestycji) z budżetu gminy wydano 18 709 415,50 zł, z tego:  

 GZO – 524 661,28 zł, 

 Szkoła Podstawowa w Bytyniu -3 870 425,75 zł, 

 Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu – 8 006 474,74, 

 Przedszkole ,,Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu – 1 966 612,95 zł, 

 Przedszkole Gaj wielki – 727 869,85 zł, 

 Oddziały przedszkolne Bytyń – 590 967,00 zł, 

 Przedszkole Sióstr Urszulanek  w Sokolnikach – 539 063,59 zł, 

 Przedszkola ,,Mały Olimpijczyk” i ,,Myszki Miki” – 1 226 690,56 zł, 

 Dowożenie – 768 134,41 zł, 

 Inne wydatki ( w tym ,,Orlik”) – 278 115,48 zł. 
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Na finansowanie zadań oświatowych Gmina otrzymała tzw. subwencję 

oświatową, początkowo w kwocie 8 979 097,00 zł, i ostateczną– 9 142 475,00 zł. 

Tak zwana dokładka z budżetu Gminy Kaźmierz do szkół podstawowych wyniosła 

956 398,22  zł. 

 

W 2020 r. w Gminie Kaźmierz przeprowadzono trzy  postępowania                        

na stopień awansu   zawodowego   nauczyciela   kontraktowego                                     

(2 w Przedszkolu   ,,Hałabały” i jedno w Zespole Szkolno-Przedszkolnym                        

w Bytyniu) Podstawowe). Dwie nauczycielki  uzyskały stopień nauczyciela 

mianowanego (Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu). 6 nauczycielek uzyskało stopień 

awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (4 w Szkole Podstawowej                 

w Kaźmierzu i 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bytyniu). 

 

Za wyniki nauczania oraz za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020 

wyróżniono  Stypendium Naukowym   Wójta   Gminy   Kaźmierz  łącznie 92 

uczniów (w tym 88 ze Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu oraz 4 ze Szkoły 

Podstawowej w Bytyniu). Nagrodzono również Nagrodą Wójta Gminy Kaźmierz               

1 uczennicę ze Szkoły Podstawowej w Kaźmierzu za najwyższy wynik z egzaminu 

ósmoklasisty. Wartość wypłaconych w roku 2020 stypendiów i nagrody to                    

27 600,00 zł. 

 

Średnie wyniki procentowe egzaminu ósmoklasistów w gminie 

Kaźmierz w roku 2020 r. 

1)     język polski – 56.03 % 

2)     matematyka – 43,28 % 

3)     język angielski – 47,96 % 
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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 

 

Na terenie Gminy funkcjonuje 8 jednostek OSP (w tym w Krajowym 

Systemie Ratowniczo  –  Gaśniczym 1 jednostka – OSP Kaźmierz).  Jednostki 

OSP są wyposażone w 10 pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz łódź do działań 

ratowniczych na wodzie. 

Wykaz najważniejszych zadań i przedsięwzięć realizowanych przez Gminę 

Kaźmierz  w obszarze ochrony przeciwpożarowej: 

1) finansowano doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt, 
wspieranie działań tych jednostek oraz bieżące remonty obiektów 
strażnic, 

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

3) ograniczenie ryzyka katastrof i poważnych awarii oraz eliminacja 
i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia, 

4) kształtowanie właściwych postaw i zachowań w zakresie bezpieczeństwa, 

5) Wspólna realizacja zadań z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania 
pandemii COVID-19. 
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IX. Infrastruktura techniczna  

Wykaz najważniejszych informacji o działalności Gminy Kaźmierz w obszarze 

infrastruktury technicznej:  

1) Remont i przebudowa pałacu w Kaźmierzu. Na podstawie złożonego               
w dniu 16.10.2020r. wniosku o płatność końcową do Departamentu 
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego                      
w Poznaniu w związkuz zakończeniem realizacji zadania pn: Remont                        
i przebudowa pałacu w Kaźmierzu, rozliczono inwestycję. Roboty budowlane 
zakończono w styczniu 2020r., ale warunkiem złożenia wniosku o płatność 
było dostosowanie pomieszczeń na piętrze pałacu do pełnienia funkcji 
edukacyjnych, kulturalnych i promocyjnych gminy i regionu, zgodnie                        
z deklaracją Gminy Kaźmierz  zawartą we wniosku o przyznanie pomocy. Na 
piętrze pałacu powstała wystawa militariów, izba pamięci, wystawa 
modelarstwa, sala prób chórów i zespołów, swoją siedzibę ma tu też 
Stowarzyszenie Kaźmierz oraz zuchy i harcerze. Całkowity koszt remontu 
dachu pałacu wyniósł Gminę Kaźmierz 848 700 zł. Po pozytywnym rozliczeniu 
Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 489 283 zł.  Wykonawcą robót była 
Firma Budowlano  –  Sztukatorską  i  Renowacji  Zabytków  Sebastian  
Domaniecki   z Kaźmierza. 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 
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 była 
dofinansowana z PROW na lata 2014- 2020 w ramach poddziałania Ochrona 
zabytków i budownictwa tradycyjnego.  

 
2) W dniu 29.09.2020r. zakończono wykonywanie prac związanych z nowym 

przyłączem cieplnym do budynku pałacu. Zadanie wykonane zostało 
przez Zakład Ogólnobudowlany Instalacyjno – Gazowy HYDRO-BUD Piotr 
Andrzejewski z Brodziszewa. Istniejące przyłącze cieplne generowało znaczne 
straty ciepła, dlatego należało je wymienić na niskoparametrowe 90/700 C                  
w technologii rur preizolowanych wraz z połączeniem z instalacją                              
w pomieszczeniu kotłowni (dz. nr 1227/1) oraz włączeniem do istniejącej 
instalacji cieplnej pałacu. Długość wymienionego przyłącza wynosi 65,5 m. 
Całkowity koszt inwestycji 83.577,79 zł.  
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3) Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu wykonał od 07 do 23.10 2020r.  

prace polegające na przebudowie drogi Dolne Pole – Chlewiska 
(końcowy odcinek o długości 700mb) oraz drogi do m. Stare (odcinek                   
o długości 1km), zmiana nawierzchni z gruntowej na kruszywo. Łączny koszt 
tego zadania wraz z dokumentacja projektową wyniósł 183 385,62 zł (w tym 
pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 125 000,00 zł) 
 

4) Z uwagi na bardzo dużą awaryjność oświetlenia parkowego na deptaku  
ul. W. Faustmanna w Kaźmierzu (przy Biedronce) wymieniono całą linie 
oświetleniową na nową: zamontowano 9 nowych słupów parkowych                         
z oprawami ledowymi oraz całym okablowaniem. Dzięki temu zyskaliśmy 
sprawne i energooszczędne oświetlenie deptaku łączącego Rynek z północno - 
wschodnią częścią Kaźmierza. Koszt tej przebudowy wyniósł 29 889,00 zł. 
 

5) Budowa oświetlenia drogowego w m. Radzyny w rej. ul. Leśnej – 
zamontowano 4 punkty świetlne wraz z instalacją szafki oświetleniowej oraz 
wykonanie 3 obwodów zasilających – koszt 31 365,00 zł. 

 

6) Wykonano budowę zjazdu z ul. Topolowej na ul. Urodzajną w Kaźmierzu, 
koszt 14 624,70 zł. 

 

7) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu wykonała nową 
nawierzchnię asfaltową na drodze serwisowej położonej wzdłuż drogi krajowej 
nr 92 w Młodasku na długości ok 215 mb, szacunkowy koszt wyliczony przez 
GDDKiA to 93 288,33 zł. Gmina Kaźmierz wniosła swój wkład finansowy                  
w postaci rezygnacji z wypłaty odszkodowania za działki przejęte przez 
GDDKiA na rzecz budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bytyń – Młodasko 
(wyliczone szacunkowo na ok. 73 000,00 zł). 

 

8) Wykonano utwardzenie ulicy Diamentowej i Ametystowej w Kiączynie 
o długości 324 mb, koszt łącznie z pracami geodezyjnymi 70 110,00 zł. 

 

9) Podpisano umowę na zakup autobusu do przewozu osób                                 
z niepełnosprawnościami.  Autobus marki MMI IVECO do przewozu 24 
osób + kierowca + 6 miejsc stojących (w tym 3 osoby siedzące na miejscach 
uchylnych) lub w przypadku przewożenia osoby na wózku inwalidzkim:                     
24 osób + kierowca + 3 miejsca stojące. Zakupu dokonano  
w ramach przetargu nieograniczonego. Dostawcą autobusu jest MMI Sp. z o.o. 
Zbyszewo 2, 76-251 Zbyszewo. Koszt 520.000 zł. Zakup został dofinansowany 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych               
w ramach umowy dofinansowania nr 97/2020 z Programu wyrównywania 
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różnic między regionami III – Obszar D „likwidacja barier transportowych”                
w kwocie 234.000,00 zł  

 

10) Ogłoszono postępowania o udzielenie zamówień: 

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Młodasko. 
Inwestycja dofinansowana z PROW 2014 – 2020 do kwoty 2.000.000 zł na 
operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” Przedmiot zamówienia obejmuje 
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 4,520 km                      
w Młodasku i Bytyniu oraz przebudowę sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej                          
w Młodasku o dł. 0,140 km. 

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Topazowej                
i ul. Bursztynowej w Kiączynie. Inwestycja dofinansowana z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000 zł Przedmiotem zamówienia 
jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 983,0 mb, w tym 
198 mb przyłączy kanalizacji sanitarnej w ilości 29 sztuk.  

 
 

X. Gospodarka komunalna 

Zakład Usług Komunalnych wykonując statutowe zadania w zakresie gospodarki 
komunalnej na terenie Gminy Kaźmierz przeznaczył w 2020 roku na utwardzenie 
dróg gminnych 599,7 ton kruszywa łamanego oraz pozyskał od mieszkańców                                      
i przedsiębiorców Gminy Kaźmierz 3500 ton kruszywa betonowego, które zostało 
pokruszone i na bieżąco służy do utwardzania dróg gruntowych gminy. Mając na 
uwadze skalę zapotrzebowania mieszkańców na utwardzanie dróg wykorzystano 945 
ton kruszywa łamanego na drogach gruntowych naszej Gminy.  

Zakład Usług Komunalnych w roku 2020 zakupił 28,125 ton masy mineralno-
bitumicznej na zimno, którą w całości wbudowano na drogach gminnych Gminy 
Kaźmierz na drogach bitumicznych. Zakupiono także 16 ton soli z antyzbrylaczem do 
utrzymania zimowego dróg.  

Zakład Usług Komunalnych we własnym zakresie dokonuje równania nawierzchni 
dróg gruntowych Gminy Kaźmierz. W 2020 roku równania wraz z uwałowaniem 
nawierzchni dokonano łącznie na długości 56,62 km 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. 
Ogółem w 2020 roku wykoszono 272484 m2 powierzchni terenów zielonych oraz 
powierzchnię poboczy dróg w ilości 187220 m2 w Gminie Kaźmierz.  

W 2020 roku przyłączono do sieci wodociągowej 155 odbiorców Gminy Kaźmierz oraz 
64 odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie.  

W roku 2020 wymieniono w Gminie 715 wodomierzy. Na bieżąco wymieniamy 
wodomierze po legalizacji. Poprzez likwidację odbiorców ryczałtowych, Gmina jest                
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w 100% opomiarowana, co jest jednym z czynnikiem skutkującym uzyskaniem 
mniejszych strat wody. Straty wody wynoszą ok. 15% co daje bardzo dobry wynik                   
w skali kraju (spadek w ciągu 5 lat z 33%). 

Ponadto: 

1. Zakupiono fabrycznie nową kosiarkę tylno-boczną Berviglieri do ciągnika. 
2. Zakupiono posypywarkę do piasku i soli o pojemności 5 m3. 
3. Zakupiono samochód dostawczy wywrotka Iveco. 
4. Zakupiono sprężarkę tłokową na Stacje Uzdatniania Wody w Kaźmierzu. 
5. Zakupiono sprężarkę Karcher + zestaw nowy zestaw komputerowy wraz                   

z monitoringiem na Oczyszczalnię Ścieków Kiączyn 
6. Zakupiono i zamontowano 2 pompy głębinowe Grundfos na Stacji 

Wodociągowej Piersko. 
7. Wykonano ogrodzenie przepompowni ścieków ul. Nowowiejska w Kaźmierzu  

oraz wybudowano studnię osadczą wraz z kratą i podnośnikiem dźwigowym. 
8. Zakupiono dmuchawę do liści. 
9. Zakupiono ładowarkę czołową Claas Renger 907T wraz z łyżką. 
10. Wykonano prace malarsko dociepleniowe zbiorników na Stacji Uzdatnia Wody 

w Gaju Wielkim. 
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XI. Instytucje kultury 

 

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu działa na podstawie statutu 

nadanego przez Radę Gminy Kaźmierz (Uchwała Nr XVIII/150/2020 Rady Gminy 

Kaźmierz z dnia 23 marca 2020 r.), który określa cele i zdania merytoryczne 

instytucji. 

Biblioteka od 1.01.2002 r. posiada osobowość prawną, wpisana jest do Rejestru 

Kultury (RIK-2/2002). W marcu 2020 r. nastąpiła zmiana statutu oraz nazwy 

Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz na Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w 

Kaźmierzu. Z dniem 27 sierpnia 2020 r. przeszła na emeryturę dyrektor Instytucji – 

Maria Sobkowiak. Od 1 września stanowisko p.o. dyrektor objęła Bogumiła 

Magdziarek. 

 

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu jest samorządową instytucją 

kultury prowadzącą działalność w zakresie powadzenia i organizowania działalności 

kulturalnej. 

Misją instytucji jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, edukacyjnych, 

oświatowych i informacyjnych mieszkańców Gminy Kaźmierz.  

 

Struktura Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu na koniec 2020 r. 

przedstawiała się następująco: 

 

1. Dział biblioteki: 

 Biblioteka w Kaźmierzu 

 Filie biblioteczne w Bytyniu i Gaju Wielkim, mieszczące się w mieszkaniach 

prywatnych 

 Punkty biblioteczne w Sokolnikach Wielkich (mieszkaniu prywatnym                         

oraz  w przedszkolu), w przedszkolu im. Krasnala Hałabaly w Kaźmierzu 

2. Dział kultury - pałac  

 

Kadra 

1. Dział biblioteki: 

 Biblioteka w Kaźmierzu – 3 osoby (2 etaty) 

 Filie biblioteczne – 2 osoby (0,8 etatu) 

2. Dział kultury 

 2 osoby – animator kultury, instruktor (1,5 etatu) 

3. Dział administracji 

 2 osoby – główna księgowa (0,5 etatu), referent ds. kultury (3/8 etatu) 

4. Dział gospodarczy 

 3 osoby (2,25 etatu) 
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Zbiory biblioteczne 

Na dzień 31.12.2020 r. księgozbiór biblioteki liczył 28 762 woluminów: 

 Biblioteka Kaźmierz – 22 699 

 Filia biblioteczna w Bytyniu – 3 239 

 Filia biblioteczna w Gaju Wielkim – 2 824 

 

W 2020 r. zakupiono 1370 książek na kwotę 31 992 zł. Z Ministerstwa Kultury                      

i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Zakup nowości wydawniczych dla 

bibliotek publicznych” pozyskano 10 992 zł, dzięki którym zakupiono 479 woluminów. 

Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców wyniósł 16 (w 2019 r. – 17,8). Średni zakup 

jednej książki – 23,35 zł. 

Istotny jest zakup nowości książkowych, które mają wpływ na atrakcyjność biblioteki 

i jej oferty. 

Na bieżąco prowadzona jest selekcja księgozbioru (książek zniszczonych, 

zaczytanych, zdezaktualizowanych). 

Katalog on-line umożliwia czytelnikom sprawdzenie dostępności interesujących 

pozycji, zamówienie, zarezerwowanie książki. Księgozbiór biblioteki w Kaźmierzu jest 

w 100 % skomputeryzowany. 

Biblioteka wraz z filiami prenumerowała 23 tytuły czasopism (do korzystania na 

miejscu i wypożyczania do domu – w 2020 r. odnotowano 972 wypożyczeń). 

W bibliotece w Kaźmierzu gromadzone są Dokumenty Życia Społecznego (dokumenty                  

i materiały dotyczące naszej gminy, fotografie, plakaty, wycinki prasowe, prace 

magisterskie   i licencjackie, referaty). 

 

Czytelnicy 

Na koniec 2020 r. zrejestrowanych było 1 546 czytelników. W 2020 r. zanotowano 

spadek liczby czytelników, związany z pandemią, zamkniętymi punktami 

bibliotecznymi. 

 

  

 2020 r. 2019 r. 

Kaźmierz (biblioteka                     

z punktami bibliotecznymi) 
1 146 1 394 

Bytyń 228 304 

Gaj Wielki 172 211 

Razem 1 546 1 881 
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Na 100 mieszkańców 18 osób to czytelnicy (w 2019 r. – 22 osoby).   

 

Wypożyczenia 

Na koniec 2020 r. placówki biblioteczne zanotowały 25 726 wypożyczeń (w 2019 r. 

29 894). Jeden czytelnik wypożyczył średnio 16,6 książek. 

 2020 r. 2019 r. średnia 

Kaźmierz (biblioteka                     

z punktami bibliotecznymi) 
22 709 24 741 19,8 

Bytyń 1 153 3 042 5 

Gaj Wielki 1 864 2 111 10,8 

 

Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne. Książki sprowadzane są dla 

czytelnika z innych bibliotek. 

Nieodpłatnie wypożyczane są audiobooki – książki do słuchania (w depozycie                       

z Biblioteki Powiatowej w Szamotułach). 

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu to także centrum informacji. 

Biblioteka służy czytelnikom pomocą w poszukiwaniu materiałów do referatów, prac 

magisterskich, licencjackich, lekcji, informacji o regionie. 

 

Usługi 

Biblioteka w Kaźmierzu udostępnia mieszkańcom naszej gminy darmowy dostęp                                  

do Internetu (od 2017 r. szerokopasmowy). 

Placówka dysponuje 6 komputerami stacjonarnymi. Czytelnicy mają do dyspozycji                  

3 komputery. 

Użytkownicy korzystają z faksu, skanera, kserokopiarki, drukarek.  

Placówki biblioteczne zanotowały w 2020 r. 11 015 odwiedzin (w celu wypożyczenia 

książek, czasopism, audiobooków, udział w imprezach kulturalnych). 

Instytucja posiada swoją stronę internetową oraz profil na portalu społecznościowym 

(facebook). Strona internetowa jest źródłem informacji o działalności placówki, 

zbiorach bibliotecznych, wydarzeniach. 

 

Działalność kulturalno-oświatowa 

Rozprzestrzeniający się w ubiegłym roku wirus SARS-Cov-2, związane z tym 

obostrzenia miały wpływ na działalność Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury                     

w Kaźmierzu. Wiele imprez zaplanowanych w 2020 r. nie mogło się odbyć. 

W 2020 r. instytucja zorganizowała: 

 Ferie z Pasją – propozycja dla dzieci w wieku szkolnym. W trakcie tygodnia 

codzienne odbywały się warsztaty, zajęcia: 
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- spektakl „Mój przyjaciel pies” oraz warsztaty teatralne 

- warsztaty plastyczne „Abstrakcje” 

- warsztaty z robotyki 

- warsztaty kulinarne 

- zajęcia literacko=plastyczne „Wyprawa do Baśniolandii” 

 Wernisaż wystawy „Manualnie zakręcona” połączony z koncertem Pawła 

Bączkowskiego (80 osób) 

 Koncerty: 

- świąteczny koncert operetkowy (145 osób) 

- koncert zespołu Belfast z okazji Dnia Kobiet (320 osób) 

 Spotkania autorskie, z podróżnikami: 

- z podróżnikiem Robertem Gondkiem 

- warsztaty literacko-plastyczne z Elizą Piotrowską 

 Koncerty i warsztaty muzyczne zespołów działających przy Bibliotece 

Publicznej          i Centrum Kultury w Kaźmierzu w Bystrzycy Kłodzkiej 

 Koncerty zespołów działających przy BPiCK: 

- koncerty kolęd 

- koncert noworoczny w Stęszewie 

 Lekcje biblioteczne, odwiedziny dzieci w placówkach bibliotecznych, 

czytanie bajek 

 Dla dzieci i dorosłych zostały zorganizowane konkursy plastyczne                           

i muzyczne (ze względu na wymogi związane z pandemią - on-line) 

- konkurs plastyczny „Jesień czyta z nami” 

- konkurs z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 

- koncert kolęd 

 

W swojej działalności Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu 

współpracowała z organizacjami, instytucjami, placówkami oświatowymi gminy 

Kaźmierz (szkołami, przedszkolami, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Ochotniczą 

Strażą Pożarniczą, Zakładem Usług Komunalnych, kołem wędkarskim). 

 

Finanse 

Budżet Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu w 2020 r. wyniósł 

857 398 zł: 

- dotacja organizatora – 840 000 zł 

- dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 10 992 zł 

- środki wypracowane (bilety wstępu, ognisko muzyczne, usługi ksero) – 6 396 zł.  
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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. 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 

W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2020 (raport ewaluacyjny) 

 

 

Zgodnie z  Art. 17. ust. 1 pkt.1  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1876 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.   

 

Zadanie związane z Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych realizuje zespół powołany Zarządzeniem Nr 86/20 Wójta Gminy 

Kaźmierz z dnia 08.01.2020 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.  
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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: 

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. W dołączonej tabeli określone są cele, działania oraz ich poszczególni 

realizatorzy, a w ostatniej części opisane są  działania, które udało się zrealizować w 2020 roku. 
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1. Pomoc osobom przejawiającym skłonności do nadużywania środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom. 

                                                 

Cele 

operacyjne 

Działania 

 

Realizatorzy Monitoring i Ewaluacja  

Realizacja Działań 2020 

1. Monitoring 

problemu. 

 

 

1. Systematyczne 

badania wśród 

dzieci i młodzieży.  

 

 

 

 

 

2. Analiza danych 

dotyczących 

zjawiska używania 

środków 

psychoaktywnych 

 

 

3. Anonimowe 

Szkoły 

Policja 

Ośrodek 

Zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu. Uczniowie mogą zgłaszać 

problemy i sprawy wychowawcom, pedagogowi i psychologowi szkolnemu. Dostępna 

jest również skrzynka kontaktowa, przez którą uczniowie mogą zgłaszać problemy, 

ciekawe pomysły lub inne sugestie. We wrześniu przeprowadzono ankietę wśród 

uczniów i rodziców, która dotyczyła wsparcia realizowanego w ramach programu 

profilaktyczno – wychowawczego. Przeprowadzono ankiety wśród rodziców, uczniów i 

nauczycieli dotyczących właściwych relacji w szkole (w ramach projektu Szkoła z Klasą 

2.0). 

1.1 i 1.2. Gmina Kaźmierz. Przeprowadzono diagnozę problemów społecznych  

na terenie gminy i przygotowano nową Strategię Rozwiązywania Problemów 

Społecznych na lata 2021 -2030.  

http://kazmierz.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2021_01/BIPF5B9E48EEE6040Z/BIP_uchwala_

nr_XXIV_214_2021.pdf 

1.2. Policja odnotowała 5 przestępstw, dotyczących narkomanii, gdzie sprawcami były 

osoby dorosłe. 

1.3 i 1.4. Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu. W szkole Podstawowej w Kaźmierzu 
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ankiety wśród 

uczniów 

(odpowiedzialni 

wychowawcy). 

4. Skrzynka, do 

której uczniowie 

mogą wrzucać 

zapisane na kartce 

nurtujące ich 

sprawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie mogą zgłaszać nurtujące problemy i sprawy wychowawcom, pedagogom oraz 

psychologom szkolnym. Dostępna jest również skrzynka kontaktowa, przez którą 

uczniowie mogą zgłaszać problemy, ciekawe pomysły lub inne sugestie, które mogą być 

również anonimowe. Została przeprowadzona anonimowa ankieta wśród uczniów klas  

4-8 dotycząca profilaktyki alkoholowej i środków psychoaktywnych.  

2. Promowanie 

zdrowego stylu 

życia  

1. Realizacja 

ogólnopolskich, 

regionalnych 

kampanii 

profilaktycznych 

 

 

 

2. Edukacja 

eliminująca 

czynniki ryzyka lub 

GKRPA 

Szkoły 

 

2.1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu. Nauczyciele i wychowawcy realizowali 

treści szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego oraz zrealizowano 

następujące programy:  „Szklanka mleka”, „5 porcji warzyw i owoców”. Prowadzona  

była regularna fluoryzacja. Wychowawcy prowadzili działania zachęcające do dbania  

o higienę osobistą w czasie pobytu w szkole oraz promujące zdrowy styl życia np. Dzień 

zdrowych kanapek. Przeprowadzono zajęcia z zakresu profilaktyki koronawirusa. 

2.1. Gmina – realizacja kampanii profilaktycznych ze względu na pandemię została 

ograniczona do akcji plakatowej i rozdawania ulotek. 

2.2. Przedszkole „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu. Przedszkole współpracuje  

z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Szamotułach. Profilaktyka zdrowotna- dzieci 

we wszystkich oddziałach myją zęby. Dzieci zostały zapoznane z zasadami  zachowania w 
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zagrażające 

prawidłowemu 

funkcjonowaniu 

dzieci i młodzieży 

w środowisku 

społecznym 

 

 

 

 

 

 

3. Umieszczenie  

w centrum szkoły 

plakatu  z nume-

rami tel. do 

poradni, instytucji, 

niebieskiej linii itp. 

 

 

 

reżimie sanitarnym w związku z pandemią Covid-19.Przeprowadzanie alarmów 

przeciwpożarowych we współpracy z OSP Kaźmierz. W przedszkolu prowadzone są 

zajęcia na temat ochrony środowiska i recyklingu. Co roku przedszkolaki odwiedzają 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów mieszczący się przy Zakładzie Usług Komunalnych w 

Kaźmierzu. W tym roku wychowankowie odwiedzili Stację Uzdatniania Wody. W ciągu 

roku organizowane są różne akcje charytatywne:  artykuły plastyczne dla dzieci z 

oddziałów onkologicznych, cyklicznie odbywa się zbiórka karmy dla zwierząt. Przedszkole 

posiada specjalistów w dziedzinie logopedii, terapii pedagogicznej, integracji 

sensorycznej, surdopedagoga i  tyflopedagoga. 

2.2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu. Psycholog i pedagog prowadzili 

systematyczne zajęcia z zakresu profilaktyki i wychowania, w tym także grupowe zajęcia 

psychoedukacyjne i integracyjne w klasach. 

2.3. Przedszkole „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu. w miejscach ogólnodostępnych  

w przedszkolu znajdują się numery alarmowe do służb ratowniczych. W Gabinecie 

psychologa i terapeuty pedagogicznego znajdują się numery telefonów do instytucji 

wspierających rodziny i dzieci. 

2.3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu. W gabinetach psychologa i pedagoga były 

dostępne numery telefonów do instytucji wspierających funkcjonowanie rodziny.  

W okresie nauczania zdalnego systematycznie zamieszczano na stronie internetowej 

szkoły filmiki dotyczące wsparcia psychologicznego, filmiki z cyklu: Z gabinetu psychologa 

i pedagoga. Zamieszczono również adresy placówek udzielających wsparcia w sytuacji 
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4. Gromadzenie w 

bibliotece szkolnej 

literatury na temat 

uzależnień  

5. Realizacja 

programu 

wychowawczego  

w ramach godzin 

wychowawczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kryzysowej.   

2.4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu. Biblioteka gromadziła materiały na temat 

uzależnień. 

2.4. GKRPA zakupiła lub otrzymała bezpłatnie (np. z PARPA) kilka wartościowych pozycji 

na potrzeby szkół. 

2.5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu. Wychowawcy zrealizowali program 

wychowawczy, trudności wychowawcze omawiano i rozwiązywano na spotkaniach 

zespołu wychowawczego. Organizowano pogadanki z uczniami na temat bieżących 

problemów wychowawczych, występujących w danej klasie. 

2.1 do 2.5. Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu. W szkole realizowany jest program 

wychowawczo-profilaktyczny. We  wszystkich klasach nauczyciele – wychowawcy 

przeprowadzają lekcje zgodnie z tematyką zawartą w tym programie. Ponadto 

organizowane są następujące kampanie: organizacja Dni Bezpiecznego Internetu, 

prowadzenie warsztatów profilaktycznych w klasach ,udział w kampanii: „Nie pal przy 

mnie, proszę”, „Szklanka mleka”,  „Warzywa i owoce w szkole”, „Zachowaj trzeźwy 

umysł”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Dbaj o swój słuch”, Międzynarodowy dzień 

walki z otyłością, „Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj”, „Bezpieczne ferie”, 

,,Bezpieczne wakacje”. Spotkania profilaktyczne online dla Rodziców , Ogólnopolski 

Dzień Praw Dziecka online „ Znam swoje prawa” ,projekt  „1Planet4all”.Ponadto  

w szkole odbyło się wiele konkursów profilaktycznych tj. „Dopalacze niszczą życie”, 

„STOP Uzależnieniom”, „Palić czy nie palić o to jest pytanie” i konkursy „Trzymaj Formę”, 
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6. Budowa boiska 

szkolnego z 

pełnym wyposaże-  

niem. Na lekcjach 

wychowania 

fizycznego 

wdrażanie w różne 

typy dyscyplin 

sportowych. 

"Ogólnopolski konkurs wiedzy na temat  zdrowia i jego ochrony". Akcje „ Tydzień wali  

z cukrzycą”  „ Podróż z polskimi naukowcami” „ Olimpiada -Zdrowy styl życia PCK” 

„Bezpiecznie żyj na wsi”. Realizacja projektu „Żyję twórczo, bezpiecznie, zdrowo  

i wesoło.” Umieszczono informacje na stronie internetowej szkoły z numerem  

kontaktowym do niebieskiej linii, telefonu zaufania, instytucji i organizacji wspierających 

rodziny w sytuacjach kryzysowych.  

2.5. Przedszkole „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu realizuje założenia programu 

profilaktyczno-wychowawczego. 

2.6. Przedszkole „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu dysponuje boiskiem zewnętrznym 

służącym do uprawiania różnego rodzaju ćwiczeń gimnastycznych, jak również gry w 

piłkę nożną. 

3. Pomoc psy- 

chologiczna  

1. Zapewnienie 

możliwości 

leczenia 

2. Motywowanie 

GKRPA 

Służba 

zdrowia 

Urząd Gminy 

3.1. Przedszkole „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu. Na terenie placówki organizowana 

jest pomoc specjalisty psychologa. 

3.1 i 3.2. Urząd Gminy. Zadania publiczne realizowane są również przez organizacje 

pozarządowe przy wsparciu finansowym Gminy Kaźmierz. 
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osób 

przejawiających 

skłonności do 

nadużywania 

środków psycho-

aktywnych do 

podejmowania 

leczenia 

Przedszkola 3.1 i 3.2. GKRPA - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny – 2 psychologów terapeutów. 

Współpraca z ZLU w Charcicach oraz MONAREM w Rożnowicach. 

3.2. GKRPA - Psychologowie przyjmujący w punkcie informacyjno-konsultacyjnym  

w 2020 r. objęli pomocą 23 osoby (łącznie udzielono 56 porad). W związku z covid-19 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny był zamknięty przez 5 miesięcy. 

GKRPA w 2020 r. przeprowadziła wiele rozmów interwencyjno-motywujących, a wobec  

6 osób zwrócono się z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Szamotułach o ustanowienie 

przymusu leczenia odwykowego. 

 

2.  Opieka nad dziećmi i młodzieżą ze szczególnym uwzględnieniem środowisk zagrożonych  patologią społeczną. 

Cele 

operacyjne 

Działania Realizatorzy Monitoring i Ewaluacja  
Realizacja Działań 2020 

1.  

Podniesienie 

świadomości 

opiekuńczo – 

wychowaw- 

czej rodziców  

 

1. Działania    

      pedagogizujące         

      dla rodziców 

2. Działania 

uświadamiające 

rodzicom ich rolę 

w wychowaniu 

dzieci 

Szkoły 

Przedszkola 

GOPS 

 

1.1 do 1.3. GOPS w 2020 r. pracą socjalną polegającą na działaniach pedagogizujących 

dla rodziców, uświadamiających im rolę w wychowaniu dzieci, ewentualnie promowaniu 

właściwych wzorców funkcjonowania rodziny objął 61 rodzin, co stanowi 237 osób  

w tych rodzinach (w tym wyłącznie pracą socjalną – 21 rodzin, co stanowi 71 osób). 

1.1. Przedszkole „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu. Systematycznie odbywają się 

spotkania z rodzicami dotyczące kompetencji opiekuńczo-wychowawczych.  

W przedszkolu został stworzony przy współpracy z rodzicami program profilaktyczno-

wychowawczy. 
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3. Promowanie 

właściwych 

wzorców 

funkcjonowania 

rodziny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Przedszkole „ Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu. Nauczyciele podczas spotkań, zebrań 

uświadamiają rodziców na temat ich roli w wychowaniu młodego człowieka. Wspierają 

również akcję góra grosza, zbiórka nakrętek plastikowych dla chorych dzieci. 

1.3. Przedszkole „ Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu. Podczas zajęć edukacyjnych 

promowane są właściwe wzorce funkcjonowania rodziny. Nauczyciele i personel 

przedszkola organizują różnego rodzaju imprezy z udziałem rodziców, co pozwala na 

integrację rodziców, dzieci i nauczycieli ( w formie filmików). Rodzice prezentują swoje 

zawody przedszkolakom- lekarz, ratownik medyczny, dietetyk itp.( filmiki). Przedszkole 

bierze udział w programie autorskim „ Moja mała ojczyzna”- dzieci mają możliwość 

poznać zabytki, pomniki przyrody i zanikające zawody na terenie Kaźmierza. 

1.1 do 1.5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu. 

Dwa razy do roku wychowawcy organizowali spotkania (otwarte również dla rodziców), 

na których omawiali efekty udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów 

posiadających orzeczenia. Podczas zebrań z rodzicami wychowańcy podkreślali rolę 

rodziców w wychowywaniu dzieci. Rodzice współorganizowali uroczystości szkolne 

i przedszkolne, aktywnie uczestniczyli w ich przebiegu. Wspierali akcje charytatywne 

organizowane przez Szkolny Klub Caritas. Oferowano stałą możliwość kontaktu z 

pedagogiem i psychologiem szkolnym. W przedszkolu obserwacja dzieci pod kątem 

diagnozy. Rozmowy indywidualne z rodzicami, omówienie efektów kształcenia oraz 

problemów.  
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4. Współpraca z 

Wielkopolską 

Fundacją Etoh 

(www.promocja-

zdrowia.pl). 

Zorganizowanie 

prelekcji na temat 

FAS dla rodziców. 

5. Zebrania 

tematyczne. 

1.4. GKRPA - Kontynuacja działań w ramach Kampanii FAS oraz Kampanii „Reaguj  

na przemoc”, „Przeciw pijanym Kierowcom”, „Zachowaj Trzeźwy Umysł” poprzez 

dystrybucję materiałów (plakaty, ulotki). 

1.1 do 1.3, 1.5. Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu. Możliwość skorzystania  

z konsultacji z pedagogiem i psychologiem ( dyżury stacjonarne i online ) Konsultacje  

z wychowawcami.  

2. 

Zapobieganie 

niedostosowa-

niu młodzieży 

 

1. Pogadanki 

wskazujące na 

właściwe wzorce 

zachowania. 

2. Promowanie 

zdrowego stylu 

życia w szkołach 

oraz organizacjach 

młodzieżowych. 

 

 

Szkoły 

Przedszkola 

GKRPA 

Parafie 

2.1 do 2.4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu. Szkoła wzięła udział w projekcie 

Szkoła z Klasą 2.0. Projekcie Szkoła Dobrego Wychowania. Projektach: Ukryte 

Dziedzictwo, Mądre bajki z całego swiata, z okazji Dnia Nauki Polskiej, Dnia Ziemi, Podróż 

za jeden uśmiech, Akcjach: BohaterON w Twojej Szkole, #SzkołaPamięta, #Zostań  

w Domu, #Życzenia na 102, Ogólnopolskim projekcie dotyczącym edukacji historycznej  

i patriotycznej. Społeczność szkolna celebrowała rocznicę uchwalenia konwencji  

o Prawach Dziecka, Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Międzynarodowy Miesiąc 

Bibliotek Szkolnych, Międzynarodowy Dzień Ochrony Praw Dziecka, Światowy Dzień 

Świadomosci Autyzmu, Kultywowała tradycje narodowe i religijne poprzez 

zorganizowanie imprez świątecznych, narodowych, dbanie o Pomnik Ofiar II Wojny 

Światowej. Celebrowano Dzień Wolontariusza, uczestniczono w Akademii Bezpiecznego 
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3. Rozwój profilaktyki 

pozaszkolnej. 

4. Rajdy, wycieczki 

itp. 

 

Puchatka, innowacji pedagogicznej: Raz, dwa, trzy… Kodujesz z nami Ty. W styczniu 

uczniowie klasy VIII wzięli udział w wycieczce do Kołobrzegu. W lutym uczniowie klas: VI  

i VII wzięli udział w turnusie profilaktycznym w Rogożnie. 

Przedszkole realizuje projekty edukacyjne  pt: „Wiem, czuje, rozumiem”- wychowanie  

do wartości i kształtowanie postaw, „ Mały Przedszkolak – Wielki Polak”- kształtowanie 

tożsamości narodowej oraz „Kolory w małych rączkach” – poświęcony zagadnieniom 

praw dziecka. Projekt edukacyjny „Bezpieczny przedszkolak” – poświęcony zagadnieniom 

o zdrowiu oraz bezpieczeństwu. Przedszkole wzięło również udział w akcji 

#kartkadlabohatera. Realizowano również Wewnątrzszkolny Program Doradztwa 

Zawodowego. 

2.1. Przedszkole „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu. Przedszkole obchodziło uroczystość 

Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, nauczyciele wystawili dla dzieci sztukę teatralną. 

Ważną uroczystością przedszkolną jest Dzień Autyzmu i Dzień Zespołu Downa w trakcie 

którego, organizowane jest przedstawienie i wszyscy w przedszkolu zakładają skarpetki 

nie do pary na znak solidarności, niebieski pochód i konferencja. Przedszkole kultywuje 

tradycje historyczne takie jak; Dzień Nauczyciela, 11 listopada, Święto Pracy, Święto 

Konstytucji 3 maja oraz religijne związane ze świętami. Bożego Narodzenia i Wielkanocy. 

Począwszy od października przedszkole realizuje projekt edukacyjny „ Z Kulturą mi do 

twarzy”. Realizując poszczególne moduły dzieci uczą się akceptacji, szacunku w stosunku 

do innych osób. 

2.2. Przedszkole „ Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu.  W przedszkolu realizowany jest 
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program profilaktyczno-wychowawczy. Realizowane są następujące projekty „Czyste 

powietrze wokół nas”, ”Moje dziecko idzie do szkoły” akcja Sprzątnie Świata, 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, Dzień Przedszkolaka, Bezpieczna droga do 

przedszkola, Bezpieczne ferie zimowe, Bezpieczne wakacje. Ponadto  

w wszystkich oddziałach prowadzone są zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania  

i piramidy zdrowia.  Spotkania z dietetykiem i warsztaty kulinarne. Organizowane  

są zajęcia piłki nożnej. 

2.1 do 2.3. Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu. Realizacja działań zawartych  

w szkolnym programie profilaktyczno-wychowawczym. 

2.4. Przedszkole „ Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu brało udział w wycieczkach  

i spacerach po najbliższej okolicy: do lasu, gospodarstwa wiejskiego itp.;. Wycieczki  

do kina na różnego rodzaju przedstawienia. 

3. 

Zagospodarow

anie czasu 

wolnego  dzieci 

i młodzieży. 

 

 

1. Wspieranie działań 

na rzecz rozwoju 

zajęć 

pozalekcyjnych  

w szkołach  

 

 

 

 

Szkoły 

Przedszkola 

GOK 

Biblioteka 

Sołtysi (rady 

sołeckie) 

Urząd Gminy,  

organizacje      

społeczne, 

3.1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu. W szkole prowadzono kółka: 

matematyczne, szachowe, historyczne, muzyczne, sportowe, biblioteczne. 

3.1. Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu. - realizacja projektu unijnego pt. Zintegrowane 

wsparcie – przepis na wysoką jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu - 

dodatkowe zajęcia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz szeroka pomoc dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z doradztwem zawodowym 

(okres realizacji styczeń 2018 do grudzień 2020 – 2400 godz. zajęć - budżet projektu  

270 tys. zł). 

3.1. W Szkole Podstawowej w Kaźmierzu realizacja podprojekt „CYFROWA MAPA 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wspieranie działań 

na rzecz rozwoju 

Jednostki 

Ochotniczych 

Straży 

Pożarnych 

DORZECZA WARTY” realizowany w ramach  projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 

2020.  Jest on zorientowany na nauki przyrodnicze, społeczne oraz matematykę i ma 

sprzyjać budowaniu pogłębionych związków uczniów z „małą ojczyzną”. 

3.1.Przedszkole „ Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu dysponuje ofertą zajęć poza-

przedszkolnych: Atelier tańca – Agata Judkowiak, warsztaty plastyczne. 

3.1. GKRPA. PÓŁKOLONIE w szkołach wspierane przez GKRPA w 2020 r. nie odbyły się. 

3.1. Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu 

 FERIE Z PASJĄ (w sumie uczestniczyło w nich ok. 200 osób). W warsztatach uczestniczyło 

jednorazowo do 25 osób – dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 

 Spektakl „Mój przyjaciel pies” + warsztaty 

 Warsztaty plastyczne – „Abstrakcje”  

 Warsztaty z robotyki  

 Warsztaty kulinarne  

„Wyprawa do Baśniolandii”.  

 Czytanie bajek- przedszkole Gaj W. (30 os.) 

 „Szneka z glancem” – warsztaty literacko – plastyczne z Elizą Piotrowską (9 os.)   

„Jesień czyta z nami” konkurs plastyczny on-line dla dzieci i dorosłych (9 osób przysłało 

zdjęcia prac) 

 Konkurs on – line  kolęd zespołu „Fermata” i „Trio Sax”.  

3.2.Przedszkole „ Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu. Dzieci codziennie uczestniczą w 

zajęciach porannych i dwa razy w tygodniu biorą udział w zajęciach gimnastycznych. 
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oferty             

pozaszkolnej dla 

dzieci i młodzieży 

 

 

 

3. Rozwój kultury 

fizycznej i sportu 

wśród dzieci  

i młodzieży 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codziennie odbywają się spacery i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.  

3.2. GKRPA. W reżimie sanitarnym przez część roku działała świetlica opiekuńczo-

wychowawcza: Świetlica PRZYSTAŃ U ANIOŁA w Sokolnikach Wielkich (z elementami 

socjoterapii) - zajęcia są prowadzone dla ok. 30 dzieci. 

3.2. GKRPA. Do marca 2020 r. działała Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Pólku – 20 

dzieci - jedna nauczycielka. 

3.1 do 3.3. Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu. zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań: 

koło szachowe, kółka przyrodnicze, historyczne, wokalne, sportowe np. sekcja 

koszykówki i piłki nożnej, taneczne, plastyczne . Koła zainteresowań działające online 

:Zespół Medyczny (Biologiczno-Chemiczny), Zespół Fotograficzny, Zespół Miłośników 

Czytania Książek, Zespół Plastyczny, Zespół Profesjonalnych Speedcuberów,, Zespół NBA, 

Szkolny Klub Wolontariatu, Zespół Graczy Komputerowych, Zespół Talentów. Udział  

w projekcie „Poznań - Warszawa wspólna sprawa. Wielkopolanie w Powstaniu 

Warszawskim”. 

3.1 do 3.3. Urząd Gminy. W wyniku „Programu współpracy Gminy Kaźmierz 

z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2020 rok” zrealizowano zadania z zakresu: 

- upowszechniania kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem działań 

ukierunkowanych na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych z gminy 

Kaźmierz, 

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców gminy 
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4. Współpraca z 

kołem gospodyń 

wiejskich.- 

zachęcanie 

uczniów do udziału 

w działaniach koła 

poprzez ulotki 

informacyjne 

5. Uruchomienie 

świetlicy wiejskiej 

(sołtys). 

6. SKS, basen itp.  

 

7. Warsztaty 

twórczości koła 

zainteresowań –

brak pomieszcze-

nia, możliwość 

użytkowania salki 

przy kościele. 

Kaźmierz,  

- upowszechnianie sportu i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców gminy Kaźmierz 

poprzez organizację zajęć sportowych. 

W realizacji powyższych zadań wzięły udział 4 organizacje pozarządowe, które 

zrealizowały 4 zadania: 

- Stowarzyszenie KS Indra - „Szkolenie w piłce siatkowej dla dzieci i młodzieży  

z miejscowości Kaźmierz” – odbiorcy zadania: 15 osób, 2 wolontariuszy, 80 godzin zajęć. 

- Klub Sportowy Gaj Wielki - „Organizowanie aktywnego wypoczynku oraz uczestnictwo 

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

- Kaźmierski Klub Sportowy Czarni - „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród 

mieszkańców Gminy Kaźmierz” – odbiorcy zadania: 30 osób. 

- Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportowa "Orlik" Kaźmierz - „Mały Sportowy 

Świat – zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy 

Kaźmierz” – odbiorcy zadania: 92 osoby. 

3.3. GZO. SP Bytyń – realizacja rządowego programu SKS dla 25 uczniów – 2 godz. 

tygodniowo dodatkowych zajęć sportowych. 

3.3. GZO. Działalność UKS Orlik Kaźmierz (120 dzieci bierze udział w regularnych 

zajęciach z piłki nożnej oraz koszykówki), UKS Sokół (Gimnazjum),  KS INDRA (w tym 

siatkówka dla dzieci). 

3.3. GZO. Działalność ORLIKA w Kaźmierzu pod kierunkiem animatora. 
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8. Współpraca z 

jednostkami OSP 

3.8. Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu - udział w konkursie strażackim, zaproszenie  

do udziału w pokazach sprzętu strażackiego w strażnicy, prowadzenie alarmów 

przeciwpożarowych,  

3.8. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu. Udział w konkursie strażackim, zaproszenie 

do udziału w pokazach sprzętu strażackiego, prowadzenie alarmów przeciwpożarowych. 

3.8. Przedszkole „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu współpracuje z OSP Kaźmierz. 

Strażacy asystowali przy przeprowadzeniu alarmu przeciwpożarowego w przedszkolu, 

przeprowadzili pokaz sprzętu i wyposażenia strażnicy dla przedszkolaków. 

3.8. OSP. Aktywizacja współpracy OSP z młodzieżą w promowaniu aktywności, 

krzewieniu kultury fizycznej, zagospodarowaniu czasu wolnego. Udział młodzieży  

w strażackim konkursie plastycznym. Z uwagi na stan pandemii wiele działań, spotkań  

i zakres współpracy został ograniczony, jednak udało się niektóre z corocznych zadań 

zrealizować. 
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3. Pomoc rodzinie w kryzysie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 

Cele operacyjne 
 

Działania 
 

Realizatorzy Monitoring i Ewaluacja 
Realizacja Działań 2020 

1. 

Zapobieganie 

przemocy w 

rodzinie 

 

 

1. Współpraca służb 

publicznych oraz 

organizacji 

pozarządowych 

zajmujących się 

przeciwdziałanie

m przemocy w 

rodzinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policja 

GOPS  

GKRPA 

Zespół Inter- 

Dyscyplinarny 

Oświata 

Ośrodek 

Zdrowia 

 

 

 

1.1. Na terenie Gminy Kaźmierz funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny. W ramach prac 

Zespołu Interdyscyplinarnego współpracują ze sobą: pomoc społeczna, policja, oświata, 

służba zdrowia, GKRPA, Sąd Rejonowy (w tym kuratorzy). Do bezpośredniej pracy  

z rodzinami doświadczającymi przemocy, w celu rozwiązania problemów, tworzone  

są grupy robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele z ww. instytucji. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie na lata 2016-2020 został przyjęty przez Radę Gminy w Kaźmierzu Uchwałą  

Nr XXX/195/16 z dnia 21 listopada 2016 roku. W 2020 roku odbyły się 4 posiedzenia ZI  

i 52 spotkania grup roboczych, pracujących z rodzinami zgodnie z wytyczonym 

harmonogramem działań. W 2020 roku utworzono 16 zespołów grup roboczych. W 2020 

roku 22 rodziny były objęte procedurą Niebieskiej Karty (w 2020 roku wobec 14 rodzin 

wszczęto procedurę, a wobec 8 rodzin kontynuowano z lat poprzednich).  

9 postępowań w roku 2020 zostało zakończonych. 

1.1. Z danych Rewiru Dzielnicowych w Kaźmierzu wynika, że w roku 2020 Policja 

przeprowadziła 294 interwencje, w tym 68 interwencji domowych w 32 rodzinach. 

Odnotowano 5 przestępstw dotyczących narkomanii, gdzie sprawcami były osoby 

dorosłe. 
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2. Zapewnienie 

schronienia 

ofiarom przemocy 

w rodzinie z 

uwzględnieniem 

Policja w roku 2020 prowadziła 5 postępowań przygotowawczych o przestępstwo  

z art. 207§1 kk, dot. przemocy w rodzinie, z których 3 zakończono wnioskiem  

o sporządzenie aktu oskarżenia. 

1.1. Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu. Udział pedagogów i psychologów w pracach 

Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. 

1.1. Dwie placówki służby zdrowia poproszono pisemnie o dane do niniejszego 

sprawozdania. Uzyskano odpowiedź tylko od jednej placówki, zatem dane nie 

odzwierciedlają stanu faktycznego: 

- żadna z placówek nie podała danych dot. ogólnej liczby pacjentów z Gminy Kaźmierz  

w roku 2020, 

- jedna z placówek służby zdrowia podała informacje o nie odnotowaniu osób, którym 

udzielono konsultacji oraz wydano zaświadczenia   lekarskie o przyczynach i rodzaju 

uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, 

- jedna z placówek służby zdrowia podała informacje o nie odnotowaniu osób, których  

skierowano na leczenie z powodu zażywania środków psychoaktywnych  

lub nadużywania alkoholu. 

1.2. Gmina Kaźmierz dysponowała w roku 2020 dwoma mieszkaniami do celów 

interwencyjnych na wypadek różnych zdarzeń losowych - Radzyny i Sokolniki Wielkie. 
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lokalnych 

możliwości. 

3. Organizowanie 

czasu wolnego, 

zajęć 

pozalekcyjnych 

oraz wypoczynku 

dzieci i młodzieży 

z rodzin zagrożo 

nych przemocą      

4. Prowadzenie akcji 

informacyjnych na 

temat przemocy 

w rodzinie. 

5. Podnoszenie 

kwalifikacji 

pracowników 

socjalnych – 

edukacja w 

zakresie pogłę- 

biania wiedzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. GOPS i ZI w Kaźmierzu. Udział w spotkaniach ZI pracowników GOPS i innych 

jednostek współpracujących oraz członków ZI z udziałem zaproszonych gości na temat 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które ułatwiają prawidłowe wykonywanie działań 

wobec rodzin dotkniętych przemocą. Z uwagi na pandemię spotkania odbywały się  

z zachowaniem najwyższego stopnia reżimu sanitarnego. 

1.5. GOPS - Udział w szkoleniach głównie online z uwagi na pandemię. 

Udział członków ZI w szkoleniach online, dotyczących przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie i prowadzenia procedury Niebieskiej Karty. 
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merytorycznej  

i umiejętności 

interpersonalnych 

6. Powołanie 

interdyscyplinarn

ego zespołu ds. 

przeciwdziałania 

przemocy  

w rodzinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aktywne 

rozwiązywanie 

problemów 

opiekuńczo – 

wychowawczyc

h rodzin 

 

 

1. Zagwarantowanie 

opieki 

psychologicznej  

i pedagogicznej 

dla rodzin. 

2. Długofalowa  

i systematyczna 

praca socjalna z 

rodzinami 

zagrożonymi 

dysfunkcjami. 

GKRPA 

GOPS 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Opieka psychologiczna realizowana jest w punkcie informacyjno – konsultacyjno – 

- terapeutycznym GKRPA, gdzie przyjmuje psycholog i psycholog terapeuta.  

2.1. Psycholog przyjmujący w GOPS udzielił 67 porad 17 rodzinom dotkniętym 

przemocą. Łącznie z konsultacji psychologa w roku 2020 skorzystało 38 rodzin, którym 

udzielono 128 porad.  

2.2. W 2020 r. GOPS prowadził długofalową i systematyczną pracę socjalną  

z 30 rodzinami (co stanowi 103 osoby w tych rodzinach) zagrożonymi dysfunkcjami 

(w tym wyłącznie pracą socjalną – 14 rodzin, tj. 48 osób w tych rodzinach). 
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3. Pośrednictwo 

 w kontaktach 

między 

instytucjami 

wspierającymi 

rodziny. 

4. Współuczestni-

ctwo w kampa- 

niach medialnych  

i informacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Instytucje wspierające rodziny to w szczególności: GOPS, Policja, Szkoły, PCPR, Urząd 

Gminy, GKRPA, Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Szamotułach, 

pielęgniarki środowiskowe, lekarze rodzinni. 

 

3. 

Opracowanie 

gminnego 

programu 

przeciwdziałani

a przemocy 

1. Monitoring 

problemu  

2. Stworzenie pro-

gramu  przeciw-

działania prze-

mocy w rodzinie  

 GOPS 

 

3.1 i 3.2. GOPS Kaźmierz. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020 został przyjęty przez Radę Gminy 

w Kaźmierzu Uchwałą Nr XXX/195/16 z dnia 21 listopada 2016 roku, realizowany jest na 

bieżąco. 

W ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego działają grupy robocze, które pracują  

z konkretnymi rodzinami dotkniętymi problemem przemocy. 
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4.  Wsparcie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin 

Cele 
operacyjne 

 

Działania 
 

Realizatorzy  Monitoring i Ewaluacja  
Realizacja Działań 2020 

1. Budowanie 

świadomości 

społecznej na 

temat 

konieczności 

integracji 

społecznej 

 
 

1. Informowanie o 

problemach osób 

niepełnospra- 

wnych. 

 

2. Kreowanie właści-

wych postaw spo-

łecznych wobec 

osób niepełnospr. 

 

3. Rozwój 

wolontariatu. 

GOPS 

PCPR (PZ d/s 

OoN) 

Szkoły 

Przedszkola 

1.1. „Przedszkole Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu. Odbył się Światowy Dzień Osób z 

Zespołem Downa i Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Dzieci wspólnie z rodzicami 

integrują się z dziećmi z autyzmem i dziećmi z trisomią chromosomu 21. Umieściły na 

stronie przedszkola zdjęcia w niebieskich koszulkach. W Dzień Zespołu Downa założyły  

kolorowe skarpetki. Zdjęcia umieszczono na stronie przedszkola. 

1.2. Przedszkole „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu. Na początku kwietnia została 

zorganizowana akcja Tęcza w której udział wzięły społeczności lokalne: Policja, OSP 

Kaźmierz, Przychodnia Leczniczo- Diagnostyczna Lekarzy Rodzinnych w Kaźmierzu i GOPS 

Kaźmierz Od października 2020 r. przedszkole bierze udział w projekcie „ Z kulturą mi do 

twarzy”, który uwrażliwia na inność osób z niepełnosprawnością. 

1.1 do 1.3 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu. W szkole prężnie działa Szkolny Klub 

Cariras, który organizuje liczne akcje charytatywne. Nauczyciele realizują szkolny program 

wychowawczo-profilaktyczny, który zawiera treści dotyczące problemów osób 

niepełnosprawnych. Szkoła celebrowła Międzynarodowy Dzień Tolerancji oraz 

Międzynarodowy Dzień Świadmoości Aurtyzmu. 

W przedszkolu Dzień Kolorowej Skarpetki. Udział w  akcjach charytatywnych. 

1.1 do 1.3. Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu. Działalność klubu wolontariatu. 
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Organizacja pomocy i wsparcia osobom starszym i niepełnosprawnym, pomoc  

w organizacji uroczystości i akcji na rzecz osób niepełnosprawnych.  

2. Działania 

zmierzające do 

wzrostu 

aktywności 

osób 

niepełnospraw

nych 

 

1. Opracowanie 

mapy barier 

architektonicznych 

i komunikacyjnych 

oraz ich 

systematyczne 

likwidowanie. 

2. Odpowiednie 

oznakowanie 

miejsc szcze-

gólnych (miejsca 

parkingowe, 

schody, podjazdy) 

 

 

 

 

 

 

GOPS 

Urząd Gminy  

Jednostki OSP 

2.1. GZO. Opracowano dokumentację i rozpoczęto prace przy budowie podjazdu dla 

niepełnosprawnych w budynku Przedszkola w Gaju Wielki (lokalu wyborczego w Gaju 

Wielkim). 

2.1 i 2.2. Gmina Kaźmierz.  

Miejsca parkingowe (odpowiednio oznakowane) przeznaczone dla osób 

niepełnosprawnych znajdują się m. in.: 

- przy Ośrodku Zdrowia w Kaźmierzu, 

- przy Urzędzie Gminy w Kaźmierzu, 

- na Rynku w Kaźmierzu, 

- przy Przedszkolu „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu, 

- przy ul. Gimnazjalnej. 

Podjazdy zapewniające dostęp osób niepełnosprawnych do instytucji znajdują się m. in. 

przy: 

- Urzędzie Gminy w Kaźmierzu,   

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaźmierzu, 

- Punkcie przyjmowania Klientów Urzędu Gminy i GOPS, przystosowanym do obsługi 

interesantów z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego w trakcie pandemi,  

- Bibliotece Publicznej w Kaźmierzu, 

- Przedszkolu „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu, 
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3. Podniesienie 

świadomości 

społecznej osób 

niepełnospra-

wnych. 

 

4. Zapewnienie 

opieki osobom 

niepełnosprawny

m  

z umożliwieniem 

pozostawienia  

w środowisku 

rodzinnym. 

5. Pośrednictwo w 

kontaktach między 

instytucjami 

wspierającymi 

rodziny. 

6. Organizowanie 

imprez integracyj-

- Ośrodku Zdrowia w Kaźmierzu, 

- Placówce Poczty Polskiej w Kaźmierzu. 

Ponadto na budynkach UG, GOPS, Banku Spółdzielczego i Poczty Polskiej, celem 

ułatwienia dostępu osobom niepełnosprawnym do ww. placówek działają przyciski 

elektryczne (dzwonki) lub domofony, ułatwiające kontakt z pracownikiem danej 

placówki. 

2.4. Dzięki zaangażowaniu członków rodziny oraz pomocy sąsiedzkiej w opiekę nad 

osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi z usług opiekuńczych realizowanych 

przez GOPS na terenie gminy w 2020 roku skorzystało 14 osób. 

 

 

 

 

 

2.5. Bieżąca współpraca pomiędzy GOPS, PCPR, sołectwami, placówkami służby zdrowia, 

Szkołami, Przedszkolami, placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, kuratorami, w celu 

wsparcia i poprawy funkcjonowania rodzin.   

 

 

2.6. GOPS - KLUB SENIORA. W ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 

2014-2020 Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe od 
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nych, kulturalno – 

rozrywkowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wspieranie przed- 

siębiorczości 

wśród osób 

niepełnospra-

wnych 

03.09.2018 r. do 31.12.2020 r. realizowany jest projekt pod nazwą „Aktywni Seniorzy w 

Gminie Kaźmierz!”, który skierowany jest do osób 60+ z terenu Gminy Kaźmierz  

( www.gopskazmierz.pl/aktywni-seniorzy-w-gminie-kazmierz ). 

31 sierpnia 2020 roku zorganizowano festyn „Aktywny Senior”. Seniorzy wyjeżdżają do 

teatru w Poznaniu. Organizowane są wieczorki muzyczno-taneczne. Z uwagi na 

pandemię funkcjonowanie Klubu Seniora w roku 2020 zostało znacznie ograniczone. 

2.6. Urząd Gminy. Zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe przy 

wsparciu finansowym Gminy Kaźmierz. Zadania z zakresu:  

Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ze szczególnym 

uwzględnieniem działań ukierunkowanych na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Kaźmierz. 

Tytuły realizowanych zadań: 

 „Mały Sportowy Świat – zajęcia sportowe dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy 

Kaźmierz” 

„Szkolenie w piłce siatkowej dla dzieci i młodzieży z Gminy Kaźmierz”. 

2.6. Przedszkole „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu. Przedszkole „Krasnal Hałabała”  

w Kaźmierzu organizuje imprezy integracyjne takie jak: Spotkanie wigilijne,  Dzień babci i 

dziadka.  

2.7 i 2.9. Gmina. Powołanie Spółdzielni TAROKA – pracę znalazło łącznie 10 osób 

Niepełnosprawnych (trwale wykluczonych), w tym 6 z terenu Gminy Kaźmierz. 

Spółdzielnia otrzymała wsparcie finansowe z różnych źródeł, a organizacyjne i prawne od 

Fundacji Pomocy Wzajemnej - Barka. 
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8. Zapewnienie 

dzieciom i 

młodzieży niepeł-

nosprawnej 

dostępu do 

każdego poziomu 

kształcenia 

9. Wspieranie 

instytucji zmierza-

jących do utwo-

rzenia WTZ i KIS. 

10. Pomoc w leczeniu  

i rehabilitacji  osób 

niepełnospraw 

nych 

 

 

 

 

11. Pomoc w ułatwia- 

niu kontaktów z 

2.8. GZO. Wszyscy uczniowie niepełnosprawni mają zapewnioną pomoc zgodnie  

z zapisami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego lub mają 

zapewniony bezpłatny transport i opiekę do szkół specjalnych w Szamotułach  

lub Poznaniu. 

Pozyskano wsparcie z PFRON na zakup nowego autobusu do przewozu dzieci 

niepełnosprawnych – dotacja 234.000 zł – zakup autobusu zostanie zrealizowany  

w czerwcu 2021 r. (wartość zakupionego pojazdu 520.000 zł). 

 

 

 

 

2.10. GOPS - KLUB SENIORA.  W ramach projektu realizowane są zajęcia z gimnastyki, 

rehabilitacja, Nording Walking, spotkanie z dietetykiem, kardiologiem i pielęgniarką, 

muzykoterapia oraz wyjazdy na basen. Z uwagi na pandemię zajęcia zostały w znaczny 

sposób ograniczone. 

2.10. Programy Profilaktyczne realizowane w Gminie Kaźmierz w roku 2020: 

- Mammografia Open – 4 badania 

- Mammografia Largo – 4 badania 

- Badania Cytologiczne OPEN – 1 badanie.  

2.10 i 2.11. GOPS - dofinansowanie kosztów leczenia (np. zakup leków itp.). 

Pomoc w uzyskaniu dostępu do lekarzy rodzinnych i specjalistów. 
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placówkami służby 

zdrowia poprzez 

działania praco- 

wników socjalnych 

i pielęgniarki 

środowiskowe 

12. Stworzenie 

lokalnego systemu 

zachęt dla 

pracodawców 

zatrudniających 

osoby niepełnospr.  

 

 

 

 

 

 

2.12. Gmina / GZO. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych „zmusza” pracodawców zatrudniających pow. 25 osób,  

do zatrudniania odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych (Urząd Gminy, szkoła  

w Kaźmierzu, przedszkole w Kaźmierzu i szkoła w Bytyniu zatrudnia wymaganą liczbę 

osób z orzeczoną niepełnosprawnością). 

 

 

5. Kompleksowa pomoc osobom starszym, chorym i niesprawnym z powodu wieku. 

 

Cele 
operacyjne 

 

Działania 
 

Realizatorzy  Monitoring i Ewaluacja  
Realizacja Działań 2020 
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1. Budowanie 

świadomości 

społecznej na 

temat 

konieczności 

integracji 

społecznej 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Informowanie o 

problemach osób 

starszych,  

       chorych i      

       niesprawnych 

2. Kreowanie 

właściwych 

postaw społecz- 

nych wobec osób  

starszych,chorych 

i niesprawnych 

3. Rozwój 

wolontariatu 

GOPS 

Służba 

zdrowia 

Przedszkola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 i 1.2. Przedszkole „ Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu cyklicznie organizuje spotkania  

z osobami niepełnosprawnymi. Tradycją przedszkola są obchody Dnia Babci i Dziadka,  

na większe uroczystości przedszkolne zapraszani są emeryci pracujący kiedyś w 

przedszkolu. W tym roku nawiązano współpracę z seniorami w I semestrze odbyły się  

Koncert dla seniorów, warsztaty kulinarne i ruchowe. 

 

 

2. Działania 

zmierzające do 

wzrostu 

aktywności 

osób starszych, 

chorych i 

niesprawnych 

 

1. Podniesienie 

świadomości 

społecznej osób 

starszych, 

chorych i 

niesprawnych 

2. Zapewnienie 

usług osobom 

GOPS 

Klub Seniora 

UTW 

Służba 

zdrowia 

i inne 

 

 

2.1, 2.3, 2.4. GOPS - KLUB SENIORA. W ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty 

konkursowe od 03.09.2018 r. do 31.12.2020 r. realizowany jest projekt  

pod nazwą „Aktywni Seniorzy w Gminie Kaźmierz!”, który skierowany jest do osób 60+  

z terenu Gminy Kaźmierz ( www.gopskazmierz.pl/aktywni-seniorzy-w-gminie-kazmierz ). 

W ramach projektu realizowane są zajęcia manualne, z florystyki i rękodzieła, kulinarne, 

fotograficzne, teatralne, taneczne, komputerowe, warsztaty urody, gimnastyka, 

rehabilitacja, muzykoterapia, Nording Walking oraz wyjazdy na basen. Uczestnicy 
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 starszym, chorym 

i niesprawnym  

3. Pośrednictwo w 

kontaktach 

między instytut-

cjami wspierają-

cymi rodziny 

 

4. Organizowanie 

imprez integra-

cyjnych 

kulturalno – 

rozrywkowych 

dla osób star-

szych, chorych i 

niesprawnych i 

ich rodzin 

 

 

 

 

 

 

spotykają się z pielęgniarką oraz korzystają z indywidualnych porad prawnych.  

31 sierpień 2020 zorganizowano festyn „Aktywny Senior”. Seniorzy wyjeżdżają do teatru 

w Poznaniu. Organizowane są wieczorki muzyczno-taneczne. W 2020 roku z zajęć  

w Klubie Seniora skorzystały 92 osoby z terenu Gminy Kaźmierz. 

2.1. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kaźmierzu ( http://www.u3w-kazmierz.pl/ ). 

2.2. GOPS świadczy usługi opiekuńcze – w 2020 roku objęto usługami 14 osób. 

2.3. GOPS. Pomoc pracowników socjalnych w ramach pracy socjalnej poprzez kierowanie 

osób do właściwych instytucji. 

2.4. Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Kaźmierzu 

Wystawa fotografii XX w. - „Rynek w Kaźmierzu. Centrum handlu i wydarzeń” 

Koncert kolęd – „Fermata” w Kaplicy p.w. U. Ledóchowskiej w Sokolnikach Wielkich 

Koncert operetkowy (145 os.) 

Wystawa I. Kałki „Manualnie zakręcona” oraz Koncert Pawła Bączkowskiego (80 os.) 

Spotkanie z podróżnikiem – Robertem Gondkiem (40 os.) 

Koncert zespołu BELFAST z okazji Dnia Kobiet (koncert odbył się w szkole podstawowej w 

Kaźmierzu, na hali) 320 os. 

Ze względu na obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 i zakazu 

organizowania imprez z udziałem publiczności, Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury            

w Kaźmierzu zorganizowała konkursy i koncerty w formie on-line: 

Konkurs – zabawa on – line – tytuły książek.  

„Jesień czyta z nami” konkurs plastyczny on-line dla dzieci i dorosłych (9 osób przysłało 
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5. Wspieranie 

działalności 

instytucji działają- 

cych na rzecz 

osób starszych, 

chorych i niespra-

wnych 

6. Pomoc w ułatwia-

niu kontaktów z 

placówkami 

służby zdrowia 

poprzez działania 

pracowników 

zdjęcia prac) 

 Konkurs on – line „Jaka to pieśń” z okazji Święta Odzyskania Niepodległości (11 osób 

przysłało odpowiedzi) 

Konkurs on - line kolęd i pastorałek zespołu „Trio Sax” 

Koncert on-line kolęd zespołu „Fermata”. 

2.4. Parafia Rzymsko – Katolicka w Kaźmierzu w roku 2020 z uwagi na pandemię nie  

zorganizowała we współpracy z GOPS oraz Biblioteką i Centrum Kultury spotkania 

wigilijnego dla starszych samotnych osób z terenu Gminy Kaźmierz.  

2.5. Programy Profilaktyczne realizowane w Gminie Kaźmierz w roku 2020: 

- Mammografia Open – 4 badania 

- Mammografia Largo – 4 badania 

- Badania Cytologiczne OPEN – 1 badanie.  

 

 

 

2.6. GOPS – pracownicy GOPS proponowali osobom lub rodzinom skorzystanie z porad 

specjalistów w ramach poradni NFZ. Jeżeli była taka potrzeba wspólnie z rodzinami 

„poszukiwano wolnych miejsc” i wcześniejszych terminów do specjalistów.  

GOPS przez okres pandemii pozostaje w kontakcie telefonicznym z osobami 

przebywającymi w kwarantannie i izolacji. W przypadku stwierdzenia potrzeby pomocy 

jest ona natychmiast organizowana (np. zakup żywności, leków, środków czystości). 
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socjalnych i 

pielęgniarki 

środowiskowe 

Pomocą tego typu są również objęci seniorzy w Gminie Kaźmierz, którzy z powodów 

zdrowotnych nie są w stanie sami (lub z pomocą rodziny, sąsiadów, znajomych) 

zabezpieczyć powyższych potrzeb.   

 

6. Pomoc osobom długotrwale bezrobotnym i ich rodzinom. 

 

Cele 
operacyjne 

 

Działania 
 

Realizatorzy Monitoring i Ewaluacja  
Realizacja Działań 2020 

1. Wspieranie 

bezrobotnego 

w trakcie 

poszukiwania 

pracy 

 
 

1. Stała współpraca 

z Powiatowym 

Urzędem Pracy w 

celu monitoro-

wania zjawiska 

bezrobocia w 

gminie. 

 

2. Objęcie osób 

bezrobotnych 

pracą socjalną 

GOPS 

PUP 

1.1. Według danych PUP Szamotuły (stan na grudzień 2020) odnotowano 113 osób 

bezrobotnych (w tym 72 kobiety) z terenu Gminy Kaźmierz. Spośród 113 osób: 

- 26 osób (w tym 15 kobiet) uzyskało prawo do zasiłku,  

- 27 osób (w tym 21 kobiet) było w wieku do 30 roku życia, 

- odnotowano 38 osób (w tym 24 kobiety) długotrwale bezrobotnych, 

- 27 osób (w tym 10 kobiet) ukończyło 50 rok życia. 

1.1. UG przyjął w 2020 dwie osoby w wieku do 30 lat na staż, przyjmuje też uczniów  

i studentów na praktyki zawodowe. 

1.2. W 2020 r. z pomocy GOPS skorzystało 45 rodzin (co stanowiło 128 osób  

w tych rodzinach), w których dominującym problemem było pozostawanie bez 

zatrudnienia.  

GOPS aktywizuje osoby bezrobotne w poszukiwaniu pracy poprzez zachęcanie  
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do uzyskania zatrudnienia oraz w sytuacjach posiadania konkretnych ofert pracy 

przedstawia je klientom ośrodka. 

2. Ograniczanie 

zjawiska 

bezrobocia, 

zwłaszcza 

wśród 

młodzieży, 

kobiet oraz 

osób w wieku 

50+ 

 

 

 

1. Rozwój 

doradztwa 

zawodowego w 

szkołach 

2. Stwarzanie 

preferencji dla 

pracodawców 

3. Wspieranie, 

prowadzenie 

szkoleń 

zawodowych i 

aktywizujących 

dla 

poszczególnych 

grup 

4. Nawiązanie 

współpracy z CIS. 

Urząd Gminy 

Szkoły 

 

2.1 i 2.3. Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu. Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego 

dla klas 7 i 8 – zapraszanie przedstawicieli firm i szkół na zajęcia online dotyczące 

zawodu. Udział uczniów klas ósmych w Targach Edukacyjnych.  

2.1 do 2.4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu.  Na zajęciach wychowawcy 

realizowali tematy zgodnie z Wewnątrzszkolnym Planem Doradztwa Zawodowego. 

Zorganizowano spotkanie z przedstawicielami firmy Balma. 

2.3. Urząd Gminy przyjął w 2020 jedną osobę w wieku do 25 lat na staż, przyjmuje też 

uczniów i studentów na praktyki zawodowe. 

 

 

 

 

3. Promocja 

kształcenia 

1. Rozpowszechnian

ie informacji o 

Urząd Gminy 

GOPS 

3.1 i 3.2. Urząd Gminy i GOPS. Informacje o szkoleniach / kursach dla bezrobotnych 

umieszczane są na www.kazmierz.pl  oraz  www.gopskazmierz.pl . 
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ustawicznego 

 

możliwości 

skorzystania z 

różnego rodzaju 

szkoleń 

2. Promowanie idei 

kształcenia 

ustawicznego 

3. Organizowanie 

szkoleń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wsparcie rodzin wielodzietnych i osób samotnie wychowujących dzieci. 

 

 Cele 
operacyjne 

 

Działania 
 

Realizatorzy Monitoring i Ewaluacja  
Realizacja Działań 2020 

1. Udzielanie 

doraźnej 

pomocy przez 

instytucje 

pomocy 

społecznej oraz 

1. Świadczenia 

pieniężne i 

niepieniężne dla 

osób i rodzin. 

2. Prowadzenie 

systematycznej i 

długotrwałej pracy 

socjalnej 

GOPS 

UG 

 

1.1 i 1.2. GOPS. Ogólnie pomocą społeczną w 2020 r. objęto 194 rodziny (co stanowiło  

401 osób), w tym wyłącznie pracą socjalną 82 rodziny (co stanowiło 166 osób).  

Z pomocy pieniężnej i rzeczowej skorzystało 18 rodzin niepełnych (w tym 62 osoby) 

i 9 rodzin wielodzietnych (w tym 58 osób). 

1.1. Urząd Gminy jest realizatorem programu 500+ oraz 300+. W roku 2020  

z programu 500+ skorzystały 1252 rodziny, a z programu 300+ skorzystały 1274 dzieci. 
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organizacje 

pozarządowe 

2. Aktywne 

rozwiązywanie 

problemów 

opiekuńczo – 

wychowawczyc

h 

1. Zagwarantowanie 

opieki 

psychologicznej i 

pedagogicznej 

2. Diagnoza 

deficytów z 

zakresu pełnienia 

ról rodzicielskich, 

wydolności 

opiekuńczo – 

wychowawczej 

rodzin oraz 

zaniedbań wobec 

dzieci 

 

3. Pośrednictwo i 

współpraca w 

kontaktach między 

instytucjami 

Szkoły  

Przedszkola 

GOPS  GKRPA 

 

 

  

2.1. Przedszkole „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu organizuje pomoc psychologiczno-

pedagogiczną i wczesne wspomaganie rozwoju. Na terenie placówki zatrudniony jest 

psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog, tyflopedagog, specjalista 

integracji sensorycznej. 

2.2. Z charakterystyki GOPS wynika, że praca socjalna w roku 2020 prowadzona była z 13 

rodzinami (co stanowi 61 osób w tych rodzinach), u których zdiagnozowano deficyty w 

zakresie pełnienia ról rodzicielskich, wydolności opiekuńczo – wychowawczej oraz 

zaniedbań wobec dzieci. Z tych 13 rodzin 3 rodziny (13 osób) to wyłącznie praca socjalna.  

W 2020 roku wsparciem asystenta rodziny zostało objętych 11 rodzin (w tym 25 dzieci). 

2.3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu. Szkoła współpracowała z GOPS, kuratorami 

i asystentem rodzin, z PPP, z Zespołem Interdyscyplinarnym, Gminną Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rewirem Dzielnicowych z Regionalnym 

Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie. 

2.3. Przedszkole „Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu współpracuje z Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Szamotułach, Zespołem 

Interdyscyplinarnym, Komendą Powiatową Policji w Szamotułach, Rewirem  

Dzielnicowych w Kaźmierzu. 

2.1 do 2.3 i 2.6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu. Szkoła zatrudniała pedagoga i 

psychologa szkolnego. Specjaliści prowadzili zajęcia z uczniami, byli źródłem informacji da 
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wspierającymi 

rodziny 

4. Współpraca z  

wychowawcami. 

5. Godziny 

wychowawcze  

z pedagogiem 

(w zależności 

od potrzeb). 

6. Ulotki dla rodziców 

(godziny otwarcia 

poradni, gdzie 

szukać pomocy     

w zależności  

od rodzaju 

problemu). 

rodziców i uczniów potrzebujących pomocy. Prowadzono zajęcia logopedyczne, 

korekcyjno – kompensacyjne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia o charakterze 

terapeutycznym. Zespół wychowawczy analizował wydolność opiekuńczo – 

wychowawczą rodzin uczniów i w razie potrzeby podejmował odpowiednie kroki. Szkoła 

współpracowała z Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w 

Rogoźnie, z GOPS, kuratorami i asystentem rodzin, z PPP, z Zespołem 

Interdyscyplinarnym, Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Rewirem Dzielnicowych. 

Na stronie internetowqej Szkoły zamieszczono adresy i numery telefonów instytucji 

oferujących wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. 

2.1 do 2.6. Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu. Szkoła  współpracuje z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami sądowymi, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. 

Przemocy w Kaźmierzu, Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Kaźmierzu, Rewirem Dzielnicowych w Kaźmierzu, Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną w Szamotułach. W szkole jest możliwość korzystania z konsultacji 

psychologicznych i pedagogicznych. 
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8. Pomoc osobom i rodzinom zagrożonych ubóstwem, bezdomnością, marginalizacją i wykluczeniem społecznym. 

 

Cele 
operacyjne 

 

Działania 
 

Realizatorzy Monitoring i Ewaluacja  
Realizacja Działań 2020 

1. Udzielanie 

doraźnej 

pomocy przez 

instytucje 

pomocy 

społecznej oraz 

organizacje 

pozarządowe 

1. Prowadzenie 

systematycznej i 

długotrwałej pracy 

socjalnej. 

2. Świadczenia 

pieniężne i 

świadczenia 

niepieniężne 

(pomoc rzeczowa, 

zapewnienie 

posiłku i 

schronienia, 

usługi) dla osób i 

rodzin   

GOPS 

 

 

 

Parafie,  

„Caritas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 i 1.2. W 2020 GOPS pracą socjalną objął 105 środowisk zagrożonych ubóstwem, 

bezdomnością, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, a 8 osobom bezdomnym 

zapewniono pomoc w formie schronienia i wyżywienia. 

 

1.2. Parafia Rzymsko – Katolicka w Kaźmierzu. 

Caritas przy Parafii zajmuje się wydawaniem żywności w ramach „Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa”. W całym roku 2020 wydano 9.854,60 kg żywności 

dla 210 osób. 

2. 

Zapobieganie 

1. Promowanie 

prawidłowych 

GKRPA 

Szkoła 

2.1 do 2.4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu. Wychowawcy systematycznie 

realizowali program wychowawczo-profilaktyczny. Promowano zdrowy tryb odżywiania 
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niedostosowan

iu 

społecznemu 

zachowań, 

przeciwdziałanie 

szerzeniu się 

postaw 

destrukcyjnych, 

agresywnych i 

aspołecznych 

2. Promowanie 

zdrowego stylu 

życia 

3. Rozwój profilaktyki 

uzależnień 

4. Promocja 

wolontariatu. 

 oraz styl życia i aktywne spędzanie czasu wolnego. Przeprowadzono zajęcia z zakresu 

profilaktyki koronawirusa. Zorganizowano akcje charytatywne na rzecz Domu Dziecka. 

2.1 do 2.4. Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych 

oraz zajęć kształtujących umiejętności społeczne. W szkole realizowany jest program 

profilaktyczno-wychowawczy. We  wszystkich klasach nauczyciele – wychowawcy 

przeprowadzają lekcje zgodnie z tematyką zawartą w tym programie. Ponadto 

organizowane są następujące kampanie: organizacja Dni Bezpiecznego Internetu, 

prowadzenie warsztatów profilaktycznych w klasach (warsztaty integracyjne)udział w 

kampanii: „Nie pal przy mnie, proszę”, „Szklanka mleka”,  „Warzywa i owoce w szkole”, 

„Zachowaj trzeźwy umysł”, „Światowy Dzień Ziemi”; „Bezpieczne ferie”, ,,Bezpieczne 

wakacje”, „Bądź kumplem – nie dokuczaj!”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka i konkursy, „Trzymaj Formę”. 

2.2. Programy Profilaktyczne realizowane w Gminie Kaźmierz w roku 2020: 

- Mammografia Open – 4 badania 

- Mammografia Largo – 4 badania 

- Badania Cytologiczne OPEN – 1 badanie.  
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9. Kształcenie kadry pracowników zajmujących się problemami społecznymi. 

 

Cele 
operacyjne 

 

Działania 
 

Realizatorzy Monitoring i Ewaluacja  
Realizacja Działań 2020 

1. Stworzenie 

odpowiednich 

warunków do 

podnoszenia 

kwalifikacji 

zawodowych 

pracowników 

służb 

społecznych 

 
 
 

1. Analiza sytuacji i 

potrzeb służb 

społecznych w 

zakresie 

kształcenia i 

podnoszenia 

kwalifikacji 

zawodowych 

2. Doskonalenie 

zawodowe 

pracowników 

pomocy 

społecznej ze 

szczególnym 

naciskiem na 

pracę z tzw. 

GOPS 

Szkoła 

Przedszkole 

GKRPA 

 

 

1.1 do 1.5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu. Nauczyciele, w formie on-line, 

wzięli udział w licznych kursach, webinarach, konferencjach i szkoleniach w ramach 

rozwoju zawodowego. W ramach WDN odbyło się szkolenie on-line dotyczące AAC. 

1.1. Przedszkole „ Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu. Nauczyciele systematycznie szkolą 

się w ramach WDN i szkoleniach zewnętrznych. 

1.1 i 1.5. Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu. Systematyczne kształcenie nauczycieli  

w ramach WDN oraz szkoleniach poza szkolnych m. in. udział w szkoleniach 

organizowanych w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego. 

1.1 i 1.2. Udział  pracowników  GOPS głównie w szkoleniach organizowanych online. 
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„trudnym 

klientem” 

3. Przeciwdziałanie 

zjawisku 

wypalenia 

zawodowego 

wśród 

pracowników 

służb społecznych 

4. Promocja 

kształcenia 

ustawicznego i 

podnoszenia 

kwalifikacji 

zawodowych służb 

społecznych gminy 

5. Organizowanie 

integracyjnych 

warsztatów i 

szkoleń dla 

pracowników 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Przedszkole „ Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu. Pracownicy ustawicznie podnoszą 

swoje kwalifikacje zawodowe, szkoląc się, studiując. Nauczyciele wspinają się na kolejne 

szczeble awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego, mianowanego i 

dyplomowanego. 

 

 

 

1.5. GKRPA - Szkolenie ZI, pracowników GOPS, członków GKRPA, Policji, przedstawicieli 

placówek oświatowych pt. „Skuteczna działalność pomocowa - praktyka działania KRPA, 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych”. 
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służb społecznych 

(prac.socjalnych, 

członków GKRPA, 

kuratorów, 

funkcjonariuszy 

policji/ 

dzielnicowych, 

pedagogów 

szkolnych, 

nauczycieli i 

innych osób) 

2. Aktywizacja 

organizacji 

pozarządo- 

wych. 

 

1. Promowanie 

liderów lokalnych 

2. Tworzenie 

programów 

współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi  

3. Szkolenia 

dotyczące 

funkcjonowania 

Urząd Gminy 

GOPS 

Stowarzysze-

nia 

Jednostki OSP 

z terenu 

Gminy 

Kaźmierz 

 

1.1 i 1.2. Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Kaźmierz to m.in.: 

- Stowarzyszenie Kaźmierz, 

- Stowarzyszenie Zielone Radzyny, 

- Stowarzyszenie Ludzi Czynu. 

2.2 OSP. Aktywizacja współpracy OSP z młodzieżą w promowaniu aktywności, 

krzewieniu kultury fizycznej, zagospodarowaniu czasu wolnego. Udział młodzieży  

w strażackim konkursie plastycznym. Z uwagi na stan pandemii wiele działań, spotkań  

i zakres współpracy został ograniczony, jednak udało się niektóre z corocznych zadań 

zrealizować. 
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organizacji 

pozarządowych 

oraz pozyskiwania 

środków 

zewnętrznych, 

zwłaszcza unijnych 

 


