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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 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.  

 

Raportowi przypisuje się trzy zasadnicze funkcje: 

a) sprawozdawczą, 

b) partycypacyjną, 
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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. 

 

II.  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kaźmierz  

w 2021 r. 

Zaangażowanie Wójta Gminy Kaźmierz w inicjatywach o szczeblu lokalnym, 

powiatowym i regionalnym: 

 udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego, komisjach Rady Gminy, 

zebraniach wiejskich, sesjach Rady Powiatu Szamotulskiego, 

 udział w licznych nadzwyczajnych posiedzeniach Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Szamotułach poświęconego trudnej sytuacji oraz zwalczania 

epidemii wirusa Covid-19, 

 zaangażowanie w gminny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

 liczne zabiegi w celu budowy ścieżki rowerowej na odcinku Bytyń-Rumianek, 
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 udział w spotkaniach z mieszkańcami, dyrektorami jednostek, sołtysami i 

radnymi, przedsiębiorcami, posłami a także organizacjami działającymi na 

terenie naszej gminy, jak z przedstawicielami samorządów, 

 zaangażowanie w działalność na rzecz seniorów Gminy Kaźmierz, w tym 

wspieranie Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Klubu Seniora, 

 koordynowanie działań oraz wprowadzanie rozwiązań związanych                           

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie 

gminy Kaźmierz, 

 udział w spotkaniu sołtysów i koordynacja działań w sprawie funduszu 

sołeckiego oraz statutów sołectw, 

 udział Walnym Zgromadzeniu WOKISS, 

 przeprowadzenie akcji przekazania maseczek mieszkańcom gminy Kaźmierz 

oraz prowadzenie akcji szczepień przeciwko COVID-19, 

 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 spotkaniach z utworzoną Spółdzielnią Socjalną „TAROKA”, 

 udział w uroczystościach państwowych organizowanych na terenie Gminy                        

np. obchody rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz obchody 

rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na placu przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich w Kaźmierzu, 

 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 oraz promowanie samospisu w Narodowym Spisie 

Powszechnym Ludności i Mieszkań, 

 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.  

 uczestniczenie w spotkaniach w sprawie drastycznych podwyżek cen gazu, 

 uczestniczenie w walnym zebraniu Stowarzyszenia LGD Dolina Samy w 

sprawie reaktywacji działalności. 
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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 2021 

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 2021 r. 

7. Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021 – 2030. 

 

Przez niemal cały rok 2021 trwały prace nad opracowaniem strategii Rozwoju Gminy 

Kaźmierz na lata 2021– 2030, którą uchwaliła Rada Gminy w dniu 24 stycznia 2022 r. 

 

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 2021-2026  

na mocy uchwały XXVII/230/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r. Najważniejsze założenia 

tego programu: 

1) w gminnym zasobie nieruchomości znajduje się 35 lokali mieszkalnych  

o łącznej powierzchni 1275,62 m2, 
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2) w okresie objętym Programem planuje się w latach 2021 – 2026 pozyskanie 

lokali mieszkalnych w szczególności poprzez: adaptacje pomieszczeń 

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

niezbędne do realizacji zadań Gminy Kaźmierz, 

3) określa się wysokość wydatków na remonty w wysokości 30.000,00  

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 2021-2026  

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 2021-2026. 

 

2. Program współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2021 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. upowszechniania kultury i sztuki. 

 

Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r do Wójta Gminy Kaźmierz wpłynęły  

4 oferty realizacji zadań publicznych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs oraz  

4 uproszczone oferty realizacji zadań publicznych. 

 

W realizacji powyższych zadań wzięło udział 4 organizacje pozarządowych, które 

zrealizowały 6 zadań: 

1. Klub Sportowy Gaj Wielki, 

2. Kaźmierski Klub Sportowy Czarni, 

3. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportowa "Orlik" Kaźmierz. 

4. Stowarzyszenie KS Indra, 
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1. Klub Sportowy Gaj Wielki: 

„Organizowanie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców gminy Kaźmierz oraz 

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

2. Kaźmierski Klub Sportowy Czarni: 

„Upowszechnianie kultury fizycznej  wśród mieszkańców Gminy Kaźmierz”– odbiorcy 

zadania: 25 osób 

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

„Zajęcia sportowe dla dzieci z gminy Kaźmierz” – odbiorcy zadania: 93 osoby. 

 

4. Stowarzyszenie Klub Sportowy Indra: 

„Szkolenie w piłce siatkowej dla dzieci i młodzieży z gminy Kaźmierz” – zadanie 

realizowane dwukrotnie, odbiorcy zadania: 15 osób, 3 wolontariuszy. 

„Amatorski Turniej Piłki Siatkowej w Kaźmierzu” – odbiorcy zadania 24 osoby,  

4 wolontariuszy. 

 

Adresatami zrealizowanych zadań były 187 osoby. Zadania były realizowane przez 

ponad 636 godzin. W realizacji zadań pomagało 7 wolontariuszy. Wartość dotacji 

przekazanych w wyniku podpisanych umów na realizację zadań wyniosła 

79.000,00 zł. Całkowity koszt realizacji wszystkich zadań wyniósł 104.830,86 zł. 

Kwota środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje 

pozarządowe w realizację zadań na rzecz mieszkańców gminy Kaźmierz wyniosła 

25 830,86 zł. 

 

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 2021, z których  

w 2020 r. wykonano: 

1. Energia elektryczna na potrzeby świetlic, innych budynków Gminy Kaźmierz 

oraz oświetlenia drogowego.  W wyniku postępowania przetargowego 

przeprowadzonego w 2020 r. zostali wybrani dostawcy energii elektrycznej na 

poszczególne okresy: 

 01.07.2020 r. – 31.12.2021 r. – PGE Obrót S.A. 

 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. – TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. 

 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. – PGE Obrót S.A. 

Umowy na usługi dystrybucji są zawarte na czas nieokreślony z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego, t.j. Enea Operator Sp. z o.o. Szamotuły. 
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2. Oświetlenie uliczne: 

a) w dniu 31 grudnia 2020 r. z firmą ENEA Oświetlenie Sp. z o. o. została 

zawarta umowa roczna na rok 2021 na świadczenie Pełnej Usługi 

Oświetleniowej  na terenie Gminy Kaźmierz. Pełna usługa oświetleniowa 

obejmuje dostawę energii, usługi dystrybucji oraz konserwacji urządzeń 

oświetleniowych należących obecnie do firmy ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. 

Na terenie Gminy Kaźmierz obecnie zlokalizowanych jest 668 punktów 

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

b) na dzień 08.01.2021 r. – 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 Gmina posiada 271 własnych 

punktów świetlnych 

 

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

i paliwa gazowe dla Gminy Kaźmierz na lata 2021-2036 

Projekt został zatwierdzony uchwałą nr XXXV/307/22 Rady Gminy Kaźmierz z dnia                                   

24 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kaźmierz.  

 

4. Program ochrony środowiska dla Gminy Kaźmierz na lata 2017 - 

2020 z perspektywą do 2024 r. 

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

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

zamierzeniem programu jest edukacja i kształtowanie postaw proekologicznych 

mieszkańców Gminy Kaźmierz w  następujących obszarach interwencji:  

1) ochrona klimatu i jakości powietrza,  

2) zagrożenie hałasem,  

3) gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa,  

4) gleby,  

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

Pozostałe zadania są zadaniami ciągłymi lub prowadzonymi przy współudziale 

Nadleśnictwa Pniewy, Stowarzyszenia „Kaźmierz”, placówek oświatowych Gminy 

Kaźmierz, spółki wodne oraz właścicieli gruntów. 

Nowy program został opracowany – trwa procedura uzgodnień. 
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5. Roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Kaźmierz na 2021 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. 

 

6. Program Rozwoju Gminy Kaźmierz na lata 2014-2020 

 Wykonano  inwestycje  z zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:  

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Młodasko. Inwestycja 

obejmowała sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4,530 km w Młodasku                   

i Bytyniu (w tym sieć kanalizacji tłocznej o dł., sieć kanalizacji sanitarnej                         

o grawitacyjnej dł. 1,774, przyłącza o dł. 0,193 km, tłoczna ścieków) oraz 

przebudowę sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Młodasku o dł. 0,140 km. 

Inwestycję dofinansowano z PROW 2014-2020 w ramach operacji typu „Gospodarka 

wodno - ściekowa”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 

obszarach wiejskich”, podziałania „Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii”, na podstawie umowy 

pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Kaźmierz. Kwota 

pomocy do 2.000.000 zł i do 63,63% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Kwota 

dofinansowania wyniesie 1.253.512,00 zł i zostanie wypłacona po weryfikacji 

wniosku o płatność złożonego w marcu 2022r. i po kontroli na miejscu.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w dniu 21.04.2021r. zwarto umowę pomiędzy Gmina Kaźmierz, a BUD-AN Sp. z o.o. 

ul. Śródmiejska 15, 62 – 800 Kalisz na wykonanie robót budowlanych w zakresie sieci 

kanalizacji sanitarnej dla m. Młodasko. Kwota zwartej umowy 2.423.103,43 zł brutto. 

Roboty budowlane zakończono w dniu 30.11.2021r. podpisanym protokołem 

bezusterkowego odbioru końcowego robót.   

 

- 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 inwestycji było wykonanie 

sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 983,0 mb, w tym sieć grawitacyjna o dł. 

785,0 mb oraz 198 mb przyłączy kanalizacji sanitarnej w ilości 29 sztuk. 
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W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w dniu 08.03.2021r. zwarto umowę pomiędzy Gmina Kaźmierz, a Przedsiębiorstwem 

Usługowo – Budowlano -  Transportowym ANDER-87 Tomasz i Grzegorz Janaszak  

ul. Poznańska 21, 62 – 040 Puszczykowo na wykonanie robót budowlanych  

w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Topazowej i ul. 

Bursztynowej w Kiączynie. Kwota zwartej umowy 929.880,00 zł brutto. Protokół 

odbioru końcowego robót podpisano w dniu 17.09.2021 r.  

 

 Zakupiono autobus 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 był 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. 

 

 Przebudowano drogę Kiączyn – Stare  

Odcinek o dł. 1,8 km szerokości 4 metry nawierzchnia z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie, koszt 160.392,10 zł.  

 

 Przebudowano ul. Szkolną w Bytyniu  

Odcinek o dł. 261 mb, szer. 4,0 m nawierzchnia z betonu asfaltowego kwota 

161.745,61 zł. 

 

 Wybudowano chodnik na ul. Leśnej w Kaźmierzu  

Odcinek o dł. 160 i szer. 2 metry z kostki betonowej szarej wartość 54.000,00 zł. 

 

 

 

 

7. Strategia rozwiązywania problemów społecznych 

 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 

2268 ze zm.) nałożony został na gminę obowiązek opracowania i realizacji gminnej 

strategii rozwiązywania problemów społecznych. W związku z powyższym 

opracowano i przyjęto Uchwałę nr XXIV/214/2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia  

25 stycznia 2021r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Kaźmierz na lata 2021-2030. 
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Obszary interwencji obejmują: 

 

a. wspieranie rodziny  

Zapewnienie mieszkańcom możliwości nabycia i rozwoju kompetencji rodzicielskich 

oraz umiejętności przezwyciężania sytuacji kryzysowych rodzinom mającym trudności 

opiekuńczo- wychowawcze, a także poprawa funkcjonowania społecznego dzieci  

i młodzieży. 

 

Działania w 2021r. skoncentrowane zostały na organizację wsparcia na jak 

najwcześniejszym etapie. Umożliwiając pomoc rodzinom zagrożonym problemami 

wychowawczo-opiekuńczymi. Istotną rolą w realizacji powyższego celu odgrywali 

pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny, którzy na bieżącą  diagnozowali sytuację, 

problemy jak i zasoby rodziny. Wyszukiwane były możliwości rozwiazywania 

problemów wspólnie z rodzinami. Kreowano możliwości wyjścia z trudnej sytuacji 

poprzez  pracę socjalną polegającą na działaniach pedagogizujących dla rodziców, 

uświadamiających ich role w wychowaniu dzieci oraz promowaniu właściwych 

wzorców funkcjonowania. Rodziny z problemami, na ich pisemny wniosek, były 

wspierane finansowo poprzez przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej zgodnie 

z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t. j. Dz.U. z 2021r. poz. 2268 

ze zm.) 

 

W 2021r. funkcjonował punkt konsultacyjny, gdzie odbywały się porady 

psychologiczne prowadzone przez dwóch psychologów. Ponadto pracownicy GOPS  

przekazywali klientom informację  o całodobowym centrum poradnictwa dla osób 

dorosłych w kryzysie psychicznym, który swą siedzibę posiada w Szamotułach przy 

Alei 1 Maja 12a, punkt czynny w godzinach 8.00/20.00.   

 

Podejmowane były również działania zmierzające do wyrównywania szans 

edukacyjnych  z wykorzystaniem zajęć pozalekcyjnych, które organizowane były  

w szkołach na terenie Gmin Kaźmierz  : 

- zajęcia sportowe w ramach projektu WF z AWF,  

-zajęcia w ramach Koła Szachowego (organizacja i udział w Powiatowym  

i Wojewódzkim Turnieju Szachowym),   

- zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty uczniów w klasach I-III,  

- zajęcia teatralne,  

- zespół wokalny,  

- zajęcia dla klas VIII z zakresu rozwoju kompetencji miękkich – KaRaTeKID. 

 

W każdej szkole na terenie Gminy Kaźmierz prowadzona była pomocy 

psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów. Podczas spotkań z rodzicami wychowawcy 

omawiali  efekty ww. pomocy. W trakcie zebrań z rodzicami wychowawcy podkreślali 
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rolę rodziców w wychowaniu dzieci. Rodzice aktywnie współorganizowali uroczystości 

szkolne i przedszkolne. 

 

W Przedszkolach odbywają się zajęcia edukacyjne podczas których promowane  

są właściwe wzorce funkcjonowania rodziny. Nauczyciele i personel przedszkola 

organizował  różnego rodzaju imprezy z udziałem rodziców, co pozwoliło  

na integrację rodziców, dzieci i nauczycieli. Rodzice prezentowali swoje zawody – 

lekarza, ratownika medycznego, dietetyka itp. Szkoły rozpowszechniały i informowały 

rodziców o placówkach, punktach pomocy psychologiczno–pedagogicznych  

do których mogą zwrócić się po pomoc mieszkańcy Gminy Kaźmierz tj. pedagog, 

psycholog, psychiatra. Na terenie Kaźmierza funkcjonuje również  Zespół 

przedszkolno-żłobkowy „Myszki-Miki” oraz Przedszkole Akademia Małego 

Olimpijczyka.  

 

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury Kaźmierz  organizowali liczne zajęcia  

i konkursy dla dzieci i młodzieży: 

- konkurs Walentynkowy,  

- konkurs – Tradycje Wielkanocne naszego regionu, 

- konkurs na najładniejszą palmę, pisankę wielkanocną, 

- tydzień bibliotek – znajdź nas w bibliotece, 

- pudełko niespodzianek na Dzień Dziecka,  

- turniej fifa o puchar Wójta Gminy Kaźmierz, 

- festiwal baniek mydlanych, 

- zajęcia plastyczne, 

- zajęcia ruchowe, gry i zabawy,  

- warsztaty slime, zajęcia plastyczne, 

- warsztaty z Hubertem, 

- warsztaty mydełko i kule do kąpieli, 

- warsztaty farbowania toreb,  

- zajęcia literacko – plastyczne z Joanna Krzyżanek, 

- wakacje z ukulele, 

- misja Poznań – spektakle animacji w Poznaniu, 

- rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz”, 

- noc bibliotek 2021, 

- przedstawienie „Szewc Dratewka i Kartonowe postaci z bajek”, 

- spotkanie z Łukaszem Wierzbickim, 

- konkurs Szopek. 
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b. wsparcie osób niepełnosprawnych 

 

 Zapewnienie warunków służących możliwie pełnej integracji osób 

niepełnosprawnych oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych  

i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Działania skoncentrowane były na integracji osób niepełnosprawnych na trzech 

płaszczyznach: integracji osobistej, integracji społecznej oraz integracji funkcjonalnej. 

Przez GOPS prowadzone były działania wspierające rodziny z osobami 

niepełnosprawnymi, poprzez poradnictwo, wsparcie finansowe oraz pomoc w formie 

usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Tut. Ośrodek współpracował z PCPR w Szamotułach w kwestii 

dofinansowań turnusów rehabilitacyjnych oraz z Powiatowym Zespołem  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności.  

Urząd Gminy Kaźmierz wspiera finansowo KS INDRA – klub sportowy siatkówki 

na siedząco dzięki, któremu odbywają się  zajęcia integracyjne dzieci i dorosłych 

niepełnosprawnych. Ponadto pracownicy Urzędu Gminy wzięli udział w projekcie 

„Dostępność plus w urzędach i województwach”. Cykl szkoleniowy skierowany był  

do urzędników w związku z dostosowaniem standardów w urzędach do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Ponadto Urząd Gminy organizuje dowozy dla osób 

niepełnosprawnych.  

 

 Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat zdrowia psychicznego oraz 

zapewnienia dostępności do pomocy osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Działanie skoncentrowano na zwiększeniu dostępności do placówek wsparcia zdrowia 

psychicznego, jak również zwiększeniu świadomości społecznej na temat zdrowia 

psychicznego. W palcówkach służby zdrowia prowadzone były działania  

informacyjno-edukacyjne mające  kluczowe znaczenie w przeciwdziałaniu 

dyskryminacji i stygmatyzacji osób z problemami zdrowia psychicznego. Działania  

te sprzyjają budowaniu postawy zrozumienia oraz zwiększaniu świadomości 

publicznej w kwestii chorób psychicznych, w efekcie prowadząc do zmniejszenia 

marginalizacji i wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi. 

 

Szkoły, na terenie Gminy Kaźmierz, realizowały Innowację Pedagogiczną „Udzielanie 

Pomocy Psychologiczno –Pedagogicznej na odległość” , „Żyję bezpiecznie, twórczo  

i wesoło” jako profilaktykę depresji wśród dzieci i młodzieży. Szkolni specjaliści 

podnosili swoje kompetencje w szkoleniach i konferencjach związanych z nauczaniem 

zdalnym (zagrożenia depresją, izolacją ,samookaleczaniem i samobójstwami wśród 

dzieci i młodzieży). Zrealizowano cykl spotkań z uczniami klas IV – VIII – „Kiedy nie 

zawsze jest wesoło” – które miały na celu zapoznanie uczniów z tematyką związaną  
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z depresją-(online). W 2021r. odbyła się również Szkoleniowa Rada Pedagogiczna 

„Depresja wśród dzieci i młodzieży” oraz przedstawienie prezentacji, przygotowanej 

przez szkolnych specjalistów, na wywiadówkach z rodzicami dotyczącej tematyki 

związanej z depresją. 

 

c. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień od substancji 

psychoaktywnych 

 

 Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej oraz grup 

samopomocowych dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych 

oraz ich rodzin. Wspomaganie działalności podmiotów skoncentrowanych  

na rozwiązywaniu problemów uzależnień. 

 

Na terenie Gminy Kaźmierz prowadzona jest  Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dzięki, której osoby uzależnione korzystają z poradnictwa 

psychologicznego. Uczestnicy poddawani są ocenie biegłych i kierowani na leczenie. 

W 2021r. przeprowadzone zostały badania społeczne w punktach sprzedaży alkoholi, 

celem  zapobiegania sytuacjom, w których sprzedawca podałby alkohol osobie  

nie będącej pełnoletnią. W szkołach,  wśród uczniów, przeprowadzone zostały 

ankiety na temat uzależnień od środków psychoaktywnych. Dodatkowo zastosowano 

obserwację uczniów pod kątem uzależnienia od komputera i Internetu. 

 

Przychodnia Leczniczo-Diagnostyczna Lekarzy Rodzinnych w 2021r. skierowała  

5 osób do szpitala psychiatrycznego na detoksykacja alkoholową i leczenie zespołu 

zależności alkoholowej. 

 

 Stworzenie systemu profilaktyki i wczesnej pomocy dla dzieci i młodzieży  

w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz ograniczenie skali 

sięgania po środki psychoaktywne przez dzieci i młodzież. 

 

Realizacja programów profilaktycznych rekomendowanych przez MEN – w klasach  

I-III „Przyjaciele Zippiego”, w klasach IV-VI „Apteczka pierwszej pomocy 

emocjonalnej” w klasach VII-VIII „ Unplugged” w ilości 513 godzin. Ww. programy  

certyfikowane są przez Państwowa Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Zrealizowany został również innowacyjny program pedagogiczny „Żyję 

bezpiecznie, twórczo i wesoło” w ilości 105 godzin. 

Ponadto zorganizowano obóz sportowy w czasie letnich wakacji oraz 4 tygodnie 

półkolonii letnich. 
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 Systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie profilaktyki i dostępu 

do pomocy terapeutycznej oraz wzrost świadomości mieszkańców na temat 

możliwych form pomocy w przypadku problemu uzależnień. 

 

Promocja programu „ Zachowaj trzeźwy umysł”, udział w konkursach, plakaty, ulotki. 

Udział w szkoleniach i otrzymanie uprawnień 12 nauczycieli i 4 szkolnych specjalistów 

do realizacji programów profilaktycznych („Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej 

„Unplugged”). Systematyczne doskonalenie warsztatu pracy poprzez udział  

w konferencjach i szkoleniach – „Zatroskani w sieci”, o tematyce współczesnych 

uzależnień u dzieci i młodzieży. Opracowanie i upowszechnianie informacji 

dotyczących instytucji świadczących pomocy w zakresie różnych rodzajów uzależnień, 

tablica ogłoszeń, plakaty i ulotki, umieszczenie informacji na stronie internetowej 

szkoły numerów i adresów instytucji i organizacji wspierających rodziny w sytuacjach 

kryzysowych. Udział w realizacji Kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Dzień 

Bezpiecznego Internetu”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, 

„Międzynarodowy dzień walki z otyłością”, „Bezpieczne ferie”, ”Bezpieczne wakacje” 

„Żyję twórczo, bezpiecznie, zdrowo i wesoło”  oraz realizacja Szkolnego Programu 

Wychowawczo – Profilaktycznego. 

 

d. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

Zwiększenie wrażliwości społecznej i instytucjonalnej oraz skali reakcji  

na obserwowane przejawów przemocy w rodzinie, a także wzrost świadomości 

rodziców na temat negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych wobec 

dzieci 

 

 W ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego zorganizowano 4 szkolenia 

dla członków ZI, grup roboczych, pracowników oświaty, pracowników służby 

zdrowia, kuratorów i Policji. W 2021r. odbyła się Superwizja poprowadzona 

przez Tomasza Posłusznego.   

 

Zapewniono pomoc rodzinom, w których występuje przemoc poprzez: 

- wsparcie ze strony specjalistów tj.; pracowników socjalnych, psychologów, 

pedagogów w szkołach i przedszkolach, policję oraz kuratorów. Rodziny otrzymały 

możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.  

 

Zwiększono skuteczności działań wobec osób stosujących przemoc poprzez: 

- zapraszanie osób podejrzanych o stosowanie przemocy, na rozmowy z grupą 

roboczą, podczas których proponowano udział w programach korekcyjno-

edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Program był realizowany przez 



16 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach lub Fundację PCPS- Poznańskie 

Centrum Profilaktyki Społecznej w Poznaniu. 

 

Dostarczano wiedzę mieszkańcom gminy Kaźmierz na temat zjawiska przemocy 

w rodzinie oraz informowano mieszkańców o możliwych miejscach pomocy i wsparcia 

w przypadku doświadczania przemocy: 

- informacje umieszczone zostały na stronie internetowej. 

 

Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu zorganizowała festyn rodzinny „Kaźmierska 

Pyrlandia”- na którym promowano postawy prorodzinne, wspólne spędzanie czasu 

z rodziną, rozdawanie ulotek informujących o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Dodatkowo zrealizowano program wychowawczo – profilaktyczny na lekcjach 

wychowawczych – realizacja tematyki dot. przemocy rówieśniczej „Stop przemocy” 

oraz zajęcia w zakresie rozwijania kompetencji miękkich – „KaRaTeKID”, zajęcia 

rozwijające umiejętności społeczne. 

 

W Gminie Kaźmierz realizowany jest Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na terenie gminy Kaźmierz na lata 2021 –

2029 przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/243/2021 Rady Gminy Kaźmierz w dniu 24 maja 

2021r 

 

 Ulepszenie i zintensyfikowanie współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za 

przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu przemocy w rodzinie poprzez 

poprawę dostępu do usług, tworzenie i rozszerzanie ofert wsparcia dla osób  

i rodzin dotkniętych problemem przemocy. 

 

Do najważniejszych zadań Zespołu Interdyscyplinarnego w 2021r. należało:  

- prowadzenie postępowań NK, 

- realizowanie pracy z rodzinami przez członków zespołu interdyscyplinarnego i grup 

roboczych (GR), 

- organizowanie cyklicznych spotkań ZI i GR, 

- realizowanie współpracy z jednostkami działającymi wokół przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, 

- przedstawianie sprawozdań z działalności ZI i GR, 

- zorganizowano 4 szkolenia dla członków ZI i GR i innych zainteresowanych, 

- zapewniono dostęp do darmowej pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy  

i podejrzanych o stosowanie przemocy. 

 

W 2021 roku prowadzone było 19 postępowań w ramach procedury Niebieskiej 

Karty sporządzono 12 formularzy NK część A w tym:  

 3 sporządził GOPS,  
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 8 sporządziła Policja (Szamotuły, Kaźmierz, Duszniki, Krzyż Wlkp.) 

 8 postępowań kontynuowanych było z lat poprzednich. 

 

W ramach działalności ZI w siedzibie GOPS w Kaźmierzu dwa razy w tygodniu 

przyjmował psycholog, który udzielał wsparcia, pomocy psychologicznej i konsultacji 

(interwencji, terapii, poradnictwa). Konsultacje i interwencje nie były realizowane  

w środowisku klienta. Łącznie z konsultacji psychologicznych w roku 2021 skorzystały 

42 rodzin, którym udzielono 230 porad. W ramach punktu konsultacyjnego 

działającego przy GKRPA w Kaźmierzu porad udzielało 2 psychologów – terapeutów 

uzależnień. Łącznie z ich pomocy skorzystało 45 osób, dzięki czemu udzielono  

175 porad. 

 

Współpraca z PCPR i organizacjami pozarządowymi w Poznaniu celem  skorzystania  

z porad specjalistycznych i programu korekcyjno–edukacyjnego. W szkołach 

zamieszczane były informacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

tj. umieszczanie plakatów na korytarzach budynków szkoły.  

 

 

e. aktywność i integracja społeczna seniorów 

 

 Wspieranie rozwoju aktywności i integracji społecznej seniorów oraz 

aktywizacji zawodowej i społecznej 

 

Na ternie Gminy Kaźmierz funkcjonuje Klub seniora, który w 2021r. zrealizował  

418 godzin następujących zajęć: gimnastyka, rehabilitacja, zajęcia manualne, zajęcia 

taneczne, nording walking. Zajęcia odbywały się również na salkach wiejskich  

w Bytyniu i Radzynach. Przeprowadzono cykl zajęć z profilaktyki uzależnień  

i profilaktyki zdrowia. Prężenie rozwija się Uniwersytet Trzeciego Wieku  oraz sekcja 

turystyczna uniwersytetu.   

 

 Zapewnienie warunków możliwie pełnego i adekwatnego wsparcia dla osób 

starszych umożliwiającego funkcjonowanie w środowisku lokalnym. 

 

W 2021r zakończono i rozliczono zrealizowany projekt pod nazwą „Aktywni Seniorzy 

w Gminie Kaźmierz” w ramach, którego wyposażono klub Seniora, odbyły  

się  wieczorki taneczne, wyjazdy na basen, wyjazdy do teatru, festyny rodzinne oraz 

różnego rodzaju zajęcia. 
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f. promocja zatrudnienia, reintegracja zawodowa i społeczna osób 

podlegających wykluczeniu społecznemu 

 

Wspieranie zatrudnienia i reintegracji osób bezrobotnych poprzez prowadzenie 

działań aktywizujących osoby pozostające bez pracy, a także rozwój rynku pracy. 

 

Działania o charakterze aktywizacji zawodowej polegały na współpracy  

z Powiatowym Urzędem Pracy w Szamotułach oraz współpracy ze spółdzielnią 

socjalną TAROKA. Odbyły się staże zawodowe dla osób bezrobotnych na teranie 

Gminy Kaźmierz. W szkołach zrealizowano poradnictwo zawodowe  zgodnie  

z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. 

 

g. wsparcie osób z problemem ubóstwa 

 

 Zapewnienie możliwości społecznego włączenia osób z problemem ubóstwa 

poprzez podniesienie ich kompetencji aktywnością wspieraną.  

 

Podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych beneficjentów pomocy 

społecznej odbywało się z wykorzystaniem dostępnych usług w tym prac społecznie 

użytecznych i robót publicznych, usług asystenta rodziny oraz pomocy wolontariuszy.  

 

 Wzmacnianie lokalnych systemów przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu 

społecznemu przy uwzględnieniu współudziału beneficjentów pomocy  

w rozwiązywaniu trudnej sytuacji. 

 

Działania zostały skoncentrowane na umożliwieniu wyjścia z trudnej sytuacji 

finansowej osobom i rodzinom dzięki realizacji zadań zgodnie z ustawa o pomocy 

społecznej z dnia 12 marca 2004r. oraz pracy socjalnej ukierunkowanej  

na wzmocnienie i podtrzymanie aktywności osób, rodzin dotkniętych oraz 

zagrożonych problemem ubóstwa. Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy  

w Szamotułach wzmocniono aktywność klientów w poszukiwaniu pracy zawodowej 

przez osoby bezrobotne. 

 

W szkołach prowadzono programy wyrównywania szans dla dzieci i młodzieży 

dotkniętych problemem ubóstwa między innymi poprzez dożywianie w szkołach  

i przedszkolach zgodnie z programem „Posiłek w szkole i w domu” oraz Uchwałą 

Rady Gminy Kaźmierz Nr III/25/18 z dnia 10.12.2018r. 
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h. problem przestępczości 

 

 Zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej oraz miejscu 

zamieszkania. 

 

W 2021r. w ramach profilaktyki społecznej Policja przeprowadziła 81 spotkań 

odnośnie szerokorozumianego bezpieczeństwa. Patrole policyjne odbywały  

się w zależności od potrzeb, zabezpieczeń, zagrożeń itp. Urząd Gminy rozbudowuje 

monitoring wizyjny w miejscowości Kaźmierz. 

 

Wiele zaplanowanych działań w roku 2021 r. nie zostało zrealizowanych  

z uwagi na pandemie SARSCoV-2 oraz zmiany kadrowe GOPS.  
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IV. Realizacja uchwał Rady Gminy Kaźmierz z 2021 r. 

Lp. Numer uchwały Data podjęcia 
W sprawie/ wykonanie 

uchwały 

KADENCJA 2018 - 2023 

 

 

 

1. 

 

 

 

XXIV/196/2021 

25.01.2021 r. 
Uchwała w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Bytyń. 

Wykonanie uchwały: Statut określa postanowienia 

ogólne, zakres działania sołectwa, organy i zasady działania 

sołectwa, zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej, 

mienie sołectwa, zasady i nadzór nad działalnością sołtysa. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

 

 

2. 

 

 

 

XXIV/197/2021 

25.01.2021 r. 
Uchwała w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Chlewiska. 

Wykonanie uchwały: Statut określa postanowienia 

ogólne, zakres działania sołectwa, organy i zasady działania 

sołectwa, zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej, 

mienie sołectwa, zasady i nadzór nad działalnością sołtysa. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

 

3. 

 

XXIV/198/2021 

25.01.2021 r. Uchwała w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Dolne Pole. 

Wykonanie uchwały: Statut określa postanowienia 

ogólne, zakres działania sołectwa, organy i zasady działania 

sołectwa, zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej, 

mienie sołectwa, zasady i nadzór nad działalnością sołtysa. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 
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4. 

 

 

XXIV/199/2021 

 Uchwała w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Gaj Wielki. 

Wykonanie uchwały: Statut określa postanowienia 

ogólne, zakres działania sołectwa, organy i zasady działania 

sołectwa, zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej, 

mienie sołectwa, zasady i nadzór nad działalnością sołtysa. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. 

5. 

 

 

XXIV/200/2021 

 

 

25.01.2021 r. Uchwała w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Gorszewice. 

Wykonanie uchwały: Statut określa postanowienia 

ogólne, zakres działania sołectwa, organy i zasady działania 

sołectwa, zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej, 

mienie sołectwa, zasady i nadzór nad działalnością sołtysa. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. 

 

 

6. 

 

 

XXIV/201/2021 

25.01.2021 r. Uchwała w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Statut określa postanowienia 

ogólne, zakres działania sołectwa, organy i zasady działania 

sołectwa, zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej, 

mienie sołectwa, zasady i nadzór nad działalnością sołtysa. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego. 

 

 

7. 

 

 

XXIV/202/2021 

25.01.2021 r. Uchwała w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Kiączyn. 

Wykonanie uchwały: Statut określa postanowienia 

ogólne, zakres działania sołectwa, organy i zasady działania 

sołectwa, zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej, 

mienie sołectwa, zasady i nadzór nad działalnością sołtysa. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 
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8. 

 

 

XXIV/203/2021 

25.01.2021 r. Uchwała w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Komorowo. 

Wykonanie uchwały: Statut określa postanowienia 

ogólne, zakres działania sołectwa, organy i zasady działania 

sołectwa, zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej, 

mienie sołectwa, zasady i nadzór nad działalnością sołtysa. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

 

9. 

 

 

XXIV/204/2021 

25.01.2021 r. Uchwała w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Kopanina. 

Wykonanie uchwały: Statut określa postanowienia 

ogólne, zakres działania sołectwa, organy i zasady działania 

sołectwa, zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej, 

mienie sołectwa, zasady i nadzór nad działalnością sołtysa. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

 

 

10. 

 

 

XXIV/205/2021 

25.01.2021 r. Uchwała w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Młodasko. 

Wykonanie uchwały: Statut określa postanowienia ogólne, 

zakres działania sołectwa, organy i zasady działania 

sołectwa, zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej, 

mienie sołectwa, zasady i nadzór nad działalnością sołtysa. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

 

11. 

 

 

XXIV/206/2021 

25.01.2021 r. Uchwała w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Nowa Wieś. 

Wykonanie uchwały: Statut określa postanowienia ogólne, 

zakres działania sołectwa, organy i zasady działania 

sołectwa, zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej, 

mienie sołectwa, zasady i nadzór nad działalnością sołtysa. 
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Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

 

12. 

 

 

XXIV/207/2021 

25.01.2021 r. Uchwała w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Piersko. 

Wykonanie uchwały: Statut określa postanowienia ogólne, 

zakres działania sołectwa, organy i zasady działania 

sołectwa, zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej, 

mienie sołectwa, zasady i nadzór nad działalnością sołtysa. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

 

13. 

 

 

XXIV/208/2021 

25.01.2021 r. Uchwała w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Radzyny. 

Wykonanie uchwały: Statut określa postanowienia ogólne, 

zakres działania sołectwa, organy i zasady działania 

sołectwa, zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej, 

mienie sołectwa, zasady i nadzór nad działalnością sołtysa. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

 

14. 

 

 

XXIV/209/2021 

25.01.2021 r. Uchwała w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Sierpówko. 

Wykonanie uchwały: Statut określa postanowienia ogólne, 

zakres działania sołectwa, organy i zasady działania 

sołectwa, zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej, 

mienie sołectwa, zasady i nadzór nad działalnością sołtysa. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

  25.01.2021 r.  Uchwała w sprawie uchwalenia 



24 

 

 

15. 

 

XXIV/210/2021 

Statutu Sołectwa Sokolniki Małe. 

Wykonanie uchwały: Statut określa postanowienia ogólne, 

zakres działania sołectwa, organy i zasady działania 

sołectwa, zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej, 

mienie sołectwa, zasady i nadzór nad działalnością sołtysa. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

 

16. 

 

 

XXIV/211/2021 

25.01.2021 r. Uchwała w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Sokolniki Wielkie. 

Wykonanie uchwały: Statut określa postanowienia ogólne, 

zakres działania sołectwa, organy i zasady działania 

sołectwa, zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej, 

mienie sołectwa, zasady i nadzór nad działalnością sołtysa. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

 

17. 

 

 

XXIV/212/2021 

25.01.2021 r. Uchwała w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Wierzchaczewo. 

Wykonanie uchwały: Statut określa postanowienia ogólne, 

zakres działania sołectwa, organy i zasady działania 

sołectwa, zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej, 

mienie sołectwa, zasady i nadzór nad działalnością sołtysa. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

 

18. 

 

 

XXIV/213/2021 

25.01.2021 r. Uchwała w sprawie uchwalenia 

Statutu Sołectwa Witkowice. 

Wykonanie uchwały: Statut określa postanowienia ogólne, 

zakres działania sołectwa, organy i zasady działania 

sołectwa, zasady i tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej, 

mienie sołectwa, zasady i nadzór nad działalnością sołtysa. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 
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ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

 

19. 

 

 

XXIV/214/2021 

25.01.2021 r. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Kaźmierz na lata 

2021 – 2030. 

Wykonanie uchwały: Strategia zawiera charakterystykę 

Gminy Kaźmierz, diagnozę sytuacji społecznej, analizę SWOT, 

misję i wizję rozwiązywania problemów społecznych, cele  

i wnioski . Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

20. 

 

 

XXIV/215/2021 

25.01.2021 r. Uchwała w sprawie przystąpienia 

Gminy Kaźmierz do wykonywania 

działalności w zakresie usług 

telekomunikacyjnych. 

Wykonanie uchwały: Wyraża się wolę podjęcia przez 

Gminę Kaźmierz działalności w zakresie telekomunikacji 

w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty 

samorządowej obejmującą świadczenie usług dostępu do 

Internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu bez 

pobierania opłat na rzecz użytkowników końcowych 

z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury i sieci 

telekomunikacyjnej. Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie  z 

dniem podjęcia. 

 

 

21. 

 

 

XXIV/216/2021 

25.01.2021 r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia 

rocznych planów pracy Stałych 

Komisji Rady Gminy Kaźmierz na rok 

2021. 

Wykonanie uchwały: Uchwała zatwierdza roczne plany 

pracy Stałych Rady Gminy Kaźmierz. Wykonanie uchwały 

powierza się Przewodniczącej Rady Gminy i 

Przewodniczącym Komisji. Uchwała wchodzi w życie  z 

dniem podjęcia. 

  25.01.2021 r. Uchwała w sprawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu 
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22. 

 

XXIV/217/2021 

zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Kopanina „2021”, 

Gmina Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Przedmiotem sporządzenia 

miejscowego planu są działki położone w miejscowości 

Kopanina. Do terenów objętych projektem prowadzą drogi 

publiczne, które zapewnią nowym terenom dobre 

powiązania komunikacyjne i rozbudowę infrastruktury 

technicznej. 

Na przedmiotowym obszarze obowiązują 2 miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego, które wymagają 

zmian celem ekonomicznego wykorzystania terenów 

poprzez zmianę przeznaczenia i określenie  parametrów 

i wskaźników między innymi takich jak: linia zabudowy, 

powierzchnie biologicznie czynne, liczba kondygnacji, 

intensywność zabudowy, powierzchnia zabudowy, 

zabezpieczyły tereny pod realizację inwestycji celu 

publicznego. 

Z uwagi na obecne rozwiązania technologiczne oraz 

wymagania dysponentów urządzeń infrastruktury 

technicznej należy dokonać korekt. Ponadto sporządzenie  

planu  pozwoli na zmianę parametrów dotyczących 

infrastruktury komunikacyjnej, polegającej na poszerzeniu 

pasa drogi publicznej. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

 

 

23. 

 

 

XXV/218/2021 

22.02.2021 r. Uchwała w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Kaźmierz na 2021 rok. 

Wykonanie uchwały: Ustala się łączną kwotę dochodów 

budżetu Gminy w wysokości 44 753 623,00 zł. Ustala się 

łączną kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości 

46 529 431,00 zł. Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie  z 

dniem podjęcia. 

 

 

 

 

22.02.2021 r. Uchwała w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kaźmierz na lata 2021 – 2030. 
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24. XXV/219/2021 Wykonanie uchwały: W załączniku Nr 1 Wieloletniej 

Prognozy Finansowej dostosowano wielkości finansowe do 

zmian wprowadzonych: 

Zarządzeniem Nr 161/2021 Wójta Gminy Kaźmierz z dnia 

28 stycznia 2021 roku, 

Uchwałą Nr XXV/218/2021 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 22 

lutego 2021 roku oraz  zaplanowano wydatki bieżące z 

tytułu poręczeń w roku 2021 w kwocie 28 429,05 zł. 

Poręczenia udziela się w związku z umową dotacji zawartą 

pomiędzy Spółdzielnią Socjalną TAROKA w Tarnowie 

Podgórnym a Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA w 

Poznaniu na utworzenie nowych miejsc pracy. Poręczenie 

obejmuje okres 18 miesięcy i zabezpiecza niewywiązanie 

się spółdzielni z utrzymania rzeczonych nowych stanowisk 

pracy. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 

 

 

25. 

 

 

XXV/220/2021 

22.02.2021 r. Uchwała w sprawie określenia stawek 

dotacji dla Zakładu Usług 

Komunalnych w Kaźmierzu na 

2021 rok. 

Wykonanie uchwały: Ustala się jednostkowe stawki 

dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych 

w Kaźmierzu na rok 2021 do funkcjonowania szaletu 

publicznego, bieżącego utrzymania dróg gminnych 

i wewnętrznych oraz terenów zieleni. Dotacja wynosi 

odpowiednio: 

a) do 1 godziny funkcjonowania szaletu publicznego - 

27,60 zł brutto. 

b) miesięcznie do 1 km na bieżące utrzymanie dróg 

gminnych i wewnętrznych - 283,50 zł brutto. 

c) miesięcznie do 1000 m2 terenów zieleni na bieżące ich 

utrzymanie - 58,80 zł brutto. Wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Traci moc 

uchwała nr XV/125/19 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 27 

grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawek dotacji 

przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych 
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w Kaźmierzu na 2020 rok. Uchwała wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

26. 

 

 

XXV/221/2021 

 

 

22.02.2021 r. Uchwała w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2021, 

stanowiącego część gminnej strategii 

rozwiązywania problemów 

społecznych . 

Wykonanie uchwały: W uchwale nakreśla  się adresatów 

i realizatorów programu, cele i zadania do realizacji, zasady 

wynagradzania członków GKRPA. Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

 

27. 

 

 

XXV/222/2021 

22.02.2021 r. Uchwała w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy 

Kaźmierz w latach 2021-2026. 

Wykonanie uchwały: Wieloletni program obejmuje 

aktualne wielkości oraz stan techniczny zasobu 

mieszkaniowego, analizę potrzeb oraz plan remontów i 

modernizacji wynikających ze stanu technicznego 

budynków planowaną sprzedaż lokali, zasady polityki 

czynszowej, zarządzanie budynkami i lokalami 

wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 

źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej. Uchwała 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

28. 

 

 

XXV/223/2021 

22.02.2021 r. Uchwała w sprawie przyjęcia 

„Rocznego programu opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt 

dla Gminy Kaźmierz na 2021 rok.” 

Wykonanie uchwały: Uchwała określa cele programu, 

jego wykonawców. Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
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Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

29. 

 

 

XXV/224/2021 

22.02.2021 r. Uchwała w sprawie rozpatrzenia 

petycji. 

Wykonanie uchwały: Po zapoznaniu się z treścią dwóch 

petycji w zakresie szczepień, złożonych przez Piotra 

Sterkowskiego i Arkadiusza Rakoczego Rada Gminy 

Kaźmierz odmawia podjęcia uchwały o treści zawartej 

w petycjach. O sposobie załatwienia petycji 

Przewodnicząca Rady zawiadomi wnioskodawców. Uchwała 

wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

30. 

 

 

XXVI/225/2021 

22.03.2021 r. Uchwała w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Kaźmierz na 2021 r. 

Wykonanie uchwały: W uchwale ustala się nową 

wysokość dochodów: 44.415.778,07 zł. i  nową  wysokość 

wydatków 46.325 782,49 zł. Wykonanie uchwały powierza 

się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

 

31. 

 

 

XXVI/226/2021 

22.03.2021 r. Uchwała w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kaźmierz na lata 2021  - 2030. 

Wykonanie uchwały: W następstwie wprowadzonych 

zmian budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie 

1 910 004,42 zł, który planuje się sfinansować 

przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku 

krajowym w kwocie 1 775 808,00 zł oraz nadwyżki z lat 

ubiegłych w wysokości 134 196,42 zł. Określa się łączne 

przychody budżetu w łącznej kwocie 3 137 364,42 zł i 

rozchody w kwocie 1 227 360,00 zł. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

22.03.2021 r. Uchwała w sprawie zwolnienia 

Zakładu Usług Komunalnych 

w Kaźmierzu z obowiązku częściowej 

wpłaty nadwyżki środków 
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32. XXVI/227/2021 obrotowych ustalonej za rok 2020 do 

budżetu Gminy Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Zwalnia się Zakład Usług 

Komunalnych w Kaźmierzu z obowiązku częściowej wpłaty 

do budżetu Gminy Kaźmierz nadwyżki środków obrotowych 

w kwocie 30.000,00 zł, ustalonej na koniec okresu 

sprawozdawczego za rok 2020. 

Zobowiązuje się Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu 

do przeznaczenia nadwyżki w/w środków na pokrycie 

kosztów usług prawniczych dotyczących przekształcenia 

Zakładu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

33. 

 

 

XXVII/228/2021 

12.04.2021 r. W sprawie zmiany budżetu Gminy 

Kaźmierz na 2021 rok. 

Wykonanie uchwały: Ustala się nową wysokość 

dochodów 46 630 918,26 zł. I nową  wysokość wydatków: 

49.505.879,68 zł. Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

 

34. 

 

 

XXVII/229/2021 

12.04.2021 r. Uchwała w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kaźmierz na lata 2021 – 2030. 

Wykonanie uchwały: W następstwie wprowadzonych 

zmian budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie 

2 859 961,42 zł, który planuje się sfinansować 

przychodami z tytułu pożyczek i kredytów na rynku 

krajowym w kwocie 1 775 808,00 zł oraz wolnych środków 

w kwocie 1 099 153,42zł. 

Określa się łączne przychody budżetu w łącznej kwocie 

4 102 321,42 zł i rozchody w kwocie 1 227 360,00 zł. 

W załączniku Nr 2” Przedsięwzięcia” : Zmienia się zakres 

czasowy wykonania zadania „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w Młodasku” na lata 2015 – 2021. 
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W części 1.1 „Wydatki na programy,, projekty lub zadania 

związane z programami realizowanymi z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009r. o finansach publicznych” wprowadzono 

zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Młodasko”  w wysokości kwoty 1 541 183,00 

zł. 

W części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania 

pozostałe” wprowadzono pozostałą część środków na 

zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młodasku” w 

wysokości 1 573 818,00 zł finansowane ze środków 

własnych gminy. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

 

35. 

 

 

XXVII/230/2021 

12.04.2021 r. Uchwała w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy 

Kaźmierz w latach 2021 – 2030. 

Wykonanie uchwały: Uchwała określa:  

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego 

zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych 

latach, 

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji 

wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, 

z podziałem na kolejne lata, 

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, 

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania 

czynszu, 

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami 

wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, 

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej 

w kolejnych latach, 

7) wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na 

koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty 

modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu 
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nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym 

ze współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne, 

8) inne działania mające na celu poprawę wykorzystania 

i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy. 

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wielk. Jej wykonanie powierza 

się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

 

 

36. 

 

 

XXVII/231/2021 

12.04.2021 r. 
Uchwała w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu 

Gminy Kaźmierz.  

Wykonanie uchwały Uchwała wchodzi w życie po 

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

Jej wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

 

 

37. 

 

 

XXVII/232/2021 

12.04.2021 r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia 

planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Kaźmierz.  

Wykonanie uchwały: Wykonanie uchwały powierza się 

Przewodniczącej Rady Gminy i Przewodniczącemu Komisji 

Rewizyjnej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

38. 

 

 

XXVII/233/2021 

12.04.2021 r. Uchwała w sprawie nabycia 

nieruchomości. 

Wykonanie uchwały: Wyraża się wolę nabycia na 

własność Gminy Kaźmierz w drodze umowy kupna – 

sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości 

Kaźmierz o nr ew. działki 991/8 i powierzchni 0,2910 ha. 

Zakup działki o nr ew. 991/8 obręb Kaźmierz ma na celu 

zagwarantowanie odpowiedniej powierzchni niezbędnej dla 

rozwoju i poprawy jakości usług wykonywanych przez 

Zakład Usług Komunalnych na rzecz Gminy Kaźmierz. 

Wykonawcą uchwały jest Wójt Gminy Kaźmierz. Uchwała 

wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  12.04.2021 r. Uchwała w sprawie nabycia 

nieruchomości. 
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39. 

 

XXVII/234/2021 

Wykonanie uchwały: Wyraża się wolę nabycia na 

własność Gminy Kaźmierz w drodze umowy kupna – 

sprzedaży następujących nieruchomości położonych 

w miejscowości Kaźmierz: 

1. Działki nr ew. 55/1 o powierzchni 0,0293 ha. 

2. Działki nr ew. 55/11 o powierzchni 0,0074 ha. 

3. Działki nr ew. 73/8 o powierzchni 0,1087 ha. 

4. Działki nr ew. 73/10 o powierzchni 0,0706 ha. 

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na wykup 

nieruchomości stanowiących drogi i poszerzenia dróg. 

Wykonawcą uchwały jest Wójt Gminy Kaźmierz. Uchwała 

wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

40. 

 

 

XXVII/235/2021 

12.04.2021 r. Uchwała w sprawie warunków i trybu 

przyznawanie uczniom Nagrody 

Wójta Gminy Kaźmierz ze środków 

budżetu Gminy Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Przyznawanie uczniom Nagrody 

Wójta Gminy Kaźmierz ze środków budżetu Gminy 

Kaźmierz następuje na warunkach i w trybie ustalonym 

w Regulaminie przyznawania Nagrody Wójta Gminy 

Kaźmierz, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

W roku szkolnym 2020/2021 nie będzie obowiązywał limit 

punktów określony § 4 Regulaminu przyznawania uczniom 

Nagrody Wójta Gminy Kaźmierz. Nagrody zostaną 

przyznane 40 uczniom uczęszczającym do szkół 

podstawowych na terenie Gminy Kaźmierz, którzy uzyskają 

największą ilość punktów, a ich postawa, aktywność 

społeczna oraz stosunek do obowiązków szkolnych będą 

poprawne. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

41. 

 

 

XXVII/236/2021 

12.04.2021 r. Uchwała w sprawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Kaźmierz, rejon ulicy 

Okrężnej i Leśnej oraz Rynek, Gmina 
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Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Przedmiotem niniejszego 

opracowania planu miejscowego są działki położone 

w miejscowości Kaźmierz. Teren I ograniczony jest: od 

południa – drogą powiatową nr 1861P, od zachodu –

 drogami gminnymi nr 243514P i 258012P, od północy – 

drogą wewnętrzną – ulicą Leśną oraz granicami terenu 

należącego do Kolei Państwowych, od wschodu – terenami 

rzeki Samy. Teren II stanowi działka ewidencyjna 

o numerze 265/1, położona w sąsiedztwie Rynku 

w Kaźmierzu. 

Do obszarów objętych projektami planów miejscowych 

prowadzą drogi publiczne oraz drogi wewnętrzne 

zapewniające dobre powiązania komunikacyjne. Wykonanie 

uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała 

wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

42. 

 

 

XXVII/237/2021 

12.04.2021 r. Uchwała zmieniająca uchwałę w 

sprawie uchwalenia Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kaźmierzu. 

Wykonanie uchwały: Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz i Kierownikowi Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu. Uchwała 

wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2021 r. 

 

 

43. 

 

 

XXVII/238/2021 

12.04.2021 r. Uchwała w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Kaźmierz na lata 

2021 – 2023. 

Wykonanie uchwały: Celem głównym programu jest 

stworzenie optymalnych warunków do wychowywania 

dzieci w środowisku rodziny biologicznej oraz wspierania 

rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnianiu 

obowiązków opiekuńczo - wychowawczych. Program 

wskazuje zadania do realizacji oraz realizatorów działań. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

44. XXVIII/239/2021 24.05.2021 r. Uchwała w sprawie zmiany budżetu 
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Gminy Kaźmierz na 2021 rok. 

Wykonanie uchwały: Ustala się nową wysokość 

dochodów - 47.197.293,50 zł, a  wydatków - 

51.069.246,91zł. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

 

45. 

 

 

XXVIII/240/2021 

24.05.2021 r. Uchwała w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kaźmierz na lata 2021 – 2030. 

Wykonanie uchwały: Określa się łączną kwotę 

planowanych przychodów na kwotę 5.099.313,41 zł i  

planowanych rozchodów w wysokości 1.227.360,00 zł. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jej 

wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

 

 

46. 

 

 

XXVIII/241/2021 

24.05.2021 r. Uchwała w sprawie przyjęcia przez 

Gminę Kaźmierz zadania własnego 

Powiatu Szamotulskiego. 

Wykonanie uchwały: Wójt Gminy Kaźmierz złożył 

Zarządowi Powiatu Szamotulskiego deklarację przyjęcia do 

realizacji  zadania pn. „ Przebudowa skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 1865P Kaźmierz – Mrowino ( ul. Jana Pawła 

II i M. Konopnickiej) z drogą gminną nr 243520P (ul. 

Dolna) oraz drogą wewnętrzną (ul. M. Reja) w Kaźmierzu 

na skrzyżowanie typu rondo”. Szacowany koszt realizacji 

zadania został określony na 1 500 000, 00 zł. Uchwałą Nr 

XXIV/197/2021 z dnia 19 maja 2021r. Rada Powiatu 

Szamotulskiego powierzyła Gminie Kaźmierz realizację 

wskazanego powyżej zadania własnego Powiatu 

Szamotulskiego. Jednocześnie uchwałą Nr XXIV/198/2021 

z dnia 19 maja 2021 r. Rada Powiatu Szamotulskiego 

udzieliła Gminie Kaźmierz pomocy finansowej z 

przeznaczeniem na dofinansowanie przedmiotowego 

zadania w wysokości 30% nakładów inwestycyjnych, 

jednakże nie więcej niż 450 000,00 zł. Uchwała wchodzi 

w życie z dniem podjęcia, a jej wykonanie powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

  24.05.2021 r. Uchwała w sprawie wzoru wniosku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego 
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47. 

 

XXVIII/242/2021 

oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego. 

Wykonanie uchwały: Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

48. 

 

 

XXVIII/243/2021 

24.05.2021 r. Uchwała w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy na terenie Gminy Kaźmierz 

na lata 2021 – 2029. 

Wykonanie uchwały: Program podlegał konsultacjom 

społecznym. Wykonanie uchwały, która wchodzi w życie z 

dniem podjęcia powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

 

 

49. 

 

 

XXVIII/244/2021 

24.05.2021 r. Uchwała w sprawie warunków i trybu 

przyznawania uczniom Nagrody 

Wójta Gminy Kaźmierz ze środków 

Gminy Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Przyznawanie uczniom Nagrody 

Wójta Gminy Kaźmierz ze środków budżetu Gminy 

Kaźmierz następuje na warunkach i w trybie ustalonym 

w Regulaminie przyznawania Nagrody Wójta Gminy 

Kaźmierz, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. W 

roku szkolnym 2020/2021 nie będzie obowiązywał limit 

punktów określony w § 4 Regulaminu przyznawania 

uczniom Nagrody Wójta Gminy Kaźmierz. Nagrody zostaną 

przyznane 40 uczniom uczęszczającym do szkół 

podstawowych na terenie Gminy Kaźmierz, którzy uzyskają 

największą ilość punktów. Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

24.05.2021 r. 
Uchwała w sprawie zamiaru 

likwidacji filii Biblioteki Publicznej i 

Centrum Kultury w Kaźmierzu 
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50. XXVIII/245/2021 zlokalizowanych w Bytyniu oraz Gaju 

Wielkim.  

Wykonanie uchwały: Z dniem 31 grudnia 2021 r. 

zamierza się zlikwidować  Filię Biblioteczną w Bytyniu  oraz 

Filię Biblioteczną w Gaju Wielkim wchodzące w skład 

Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu. 

Zamierza się dokonać zmiany Statutu Biblioteki Publicznej 

i Centrum Kultury w Kaźmierzu przyjętego uchwałą Nr 

XVIII/150/2020 Rady Gminy Kaźmierz z dnia  23 marca 

2020 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Biblioteki 

Publicznej Gminy Kaźmierz oraz nadania jej statutu  

w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz 

i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

51. 

 

 

XXVIII/246/2021 

24.05.2021 r. Uchwała w sprawie powołania 

Skarbnika Gminy Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Na wniosek Wójta Gminy Kaźmierz 

powołuje się Panią Ewę Grabowską - Stelmaszyk na 

stanowisko Skarbnika Gminy Kaźmierz z dniem 01 czerwca 

2021 r. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na 

czas nieokreślony w Urzędzie Gminy w Kaźmierzu. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

52. 

 

 

XXIX/247/2021 

28.06.2021 r. Uchwała w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Kaźmierz wotum 

zaufania. 

Wykonanie uchwały: Rada Gminy Kaźmierz po 

zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Kaźmierz 

udziela Wójtowi Zenonowi Gałce wotum zaufania. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady 

Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.  

 

 

 

 

28.06.2021 r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu 
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53. XXIX/248/2021 Gminy Kaźmierz za 2020 r. 

Wykonanie uchwały: Zatwierdza się sprawozdanie 

finansowe Gminy Kaźmierz za rok 2020 obejmujące: 

a) bilans z wykonania budżetu Gminy Kaźmierz 

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., 

b) zbiorczy bilans Gminy Kaźmierz sporządzony na dzień 

31 grudnia 2020 r., 

c) zbiorczy rachunek zysków i strat Gminy Kaźmierz za rok 

obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., 

d) zbiorcze zestawienie zmian w funduszu Gminy Kaźmierz 

sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

Kaźmierz za rok 2020. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

 

54. 

 

 

XXIX/249/2021 

28.06.2021 r. Uchwała absolutorium dla Wójta 

Gminy Kaźmierz za 2020 r. 

Wykonanie uchwały: Udziela Wójtowi Gminy Kaźmierz 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kaźmierz 

za 2020 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

55. 

 

 

XXIX/250/2021 

28.06.2021 r. Uchwała w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Kaźmierz na 2021 r. 

Wykonanie uchwały: Dochody gminy zwiększa się 

o kwotę 38.211,71 zł i ustala się nową wysokość dochodów 

na kwotę  47.346.691,06 zł, Wydatki gminy zwiększa się 

o kwotę 9.278,36 zł i ustala się nową wysokość wydatków 

na kwotę 51.189.711,12 zł. Wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi 

w życie z dniem podjęcia. 

 

 

56. 

 

 

XXIX/251/2021 

28.06.2021 r. Uchwała w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kaźmierz na lata 2021 – 2030. 
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Wykonanie uchwały: W następstwie wprowadzonych 

zmian budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie 

3.843.020,06,41 zł. Określa się łączną kwotę planowanych 

przychodów na kwotę 5.070.380,06 zł i kwotę 

planowanych rozchodów w wysokości 1.227.360,00 zł. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.  

 

 

57. 

 

 

XXIX/252/2021 

28.06.2021 r. Uchwała w sprawie uchwalenia 

zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kaźmierz 

w miejscowości Kaźmierz obręb ul. 

Okrężnej. 

Wykonanie uchwały: Obecny i planowany rozwój 

gospodarczy gminy, a także obserwowany wzrost liczby jej 

mieszkańców to jedne z czynników powodujących 

konieczność wprowadzenia do obecnego Studium 

niezbędnych zmian. Wykonana ocena aktualności Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kaźmierz 

wykazała, że tereny objęte zmianą Studium wymagają 

aktualizacji. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.   

 

 

58. 

 

 

XXX/253/2021 

27.09.2021 r. Uchwała w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Kaźmierz na 2021 r. 

Wykonanie uchwały: Dochody gminy zwiększa się o 

kwotę 908.556,04 zł i ustala się nową wysokość dochodów: 

48.512.202,93 zł. Wydatki gminy zwiększa się o kwotę 

731.215,00 zł i ustala się nową wysokość wydatków: 

52.177.881,95 zł. Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia.  

  27.09.2021 r. Uchwała w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 
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59. 

 

XXX/254/2021 

Gminy Kaźmierz na lata 2021 – 2030. 

Wykonanie uchwały: W następstwie wprowadzonych 

zmian budżet Gminy zamyka się deficytem w kwocie 

3.665.679,02. Określa się łączną kwotę planowanych 

przychodów na kwotę 4.893.039,02 zł i kwotę 

planowanych rozchodów w wysokości 1.227.360,00 zł. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

60. 

 

 

XXX/255/2021 

27.09.2021 r. Uchwała w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego. 

Wykonanie uchwały: Gmina zaciągnie kredyt bankowy 

długoterminowy do wysokości 1.700.000,00 zł z 

przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu 

budżetu w 2021 roku, związanego z wykonaniem 

planowanych  inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Młodasko” i „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Topazowej i ul. 

Bursztynowej w Kiączynie”.  Wykonanie uchwały powierza 

się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie z 

dniem jej podjęcia. 

 

 

61. 

 

 

XXX/256/2021 

27.09.2021 r. Uchwała w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na 2022 rok. 

Wykonanie uchwały: Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega opublikowaniu w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

62. 

 

 

XXX/257/2021 

27.09.2021 r. Uchwała w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania 

zadania własnego Gminy Kaźmierz 

w zakresie tworzenia warunków 

sprzyjających rozwojowi sportu.  

Wykonanie uchwały: Dotacja na realizację 

przedsięwzięć w zakresie sportu jest przyznawana w trybie 
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otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem przez 

Wójta Gminy Kaźmierz na następujących zasadach: 

1) ogłoszenie o naborze ofert zamieszcza się na stronie 
internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kaźmierzu, 

2) wzór oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania 
stanowić będzie załącznik do ogłoszenia, 

3) termin składania ofert nie może być krótszy niż 7 dni 
od dnia ukazania się ogłoszenia, 

4) uchylony, 

5) przy ocenie ofert bierze się pod uwagę: 

a) znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju 
sportów zespołowych na terenie gminy Kaźmierz, 

b) liczbę adresatów zadania i osób objętych projektem, 

c) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia, 

d) doświadczenie oferenta w realizacji zleconych zadań 
w poprzednich okresach, 

e) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe na 
szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym 
oferenta.  

Decyzja wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej 

odwołanie. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

 

63. 

 

 

XXX/258/2021 

27.09.2021 r. Uchwała w sprawie upoważnienia 

Kierownika Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kaźmierzu do 

załatwiania indywidualnych spraw 

z zakresu administracji publicznej 

dotyczących zryczałtowanego 

dodatku energetycznego. 

Wykonanie uchwały: Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 
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64. 

 

 

XXX/259/2021 

27.09.2021 r. Uchwała w sprawie określenia 

średniej ceny jednostki paliwa na rok 

szkolny 2021/2022 w Gminie 

Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Określa się średnią cenę jednostki 

paliwa w Gminie Kaźmierz na rok szkolny 2021/2022, która 

jest podstawą do zwrotu rodzicom kosztów przewozu 

niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych 

w wysokości: 1) w przypadku benzyny  5,50 zł, 2) w 

przypadku oleju napędowego 5,50 zł, 3) w przypadku 

autogazu 2,75 zł. Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

65. 

 

 

XXX/260/2021 

27.09.2021 r. Uchwała zmieniająca uchwałę 

w sprawie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 

2021, stanowiącego część gminnej 

strategii rozwiązywania problemów 

społecznych.  

Wykonanie uchwały: Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. 

 

 

66. 

 

 

XXX/261/2021 

27.09.2021 r. Uchwała w sprawie sprzedaży 

gruntów na rzecz użytkownika 

wieczystego.  

Wykonanie uchwały: Wyraża się zgodę na sprzedaż 

następujących nieruchomości położonych we wsi Pólko 

obręb Wierzchaczewo o nr ewidencyjnych działek:81/31 o 

powierzchni 0,0109 ha, 81/39 o powierzchni 0,2848 ha, 

81/43 o powierzchni 0,9973 ha, 81/44 o powierzchni 

0,5458 ha, 81/45 o powierzchni 0,6764 ha. Zbycie 

nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz 

jej użytkownika wieczystego. Wykonanie uchwały powierza 
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się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia.  

 

 

67. 

 

 

XXX/262/2021 

27.09.2021 r. Uchwała w sprawie nabycia 

nieruchomości.  

Wykonanie uchwały: Rada Gminy wyraża  wolę nabycia 

na własność Gminy Kaźmierz w drodze umowy 

nieruchomości położonej w miejscowości Kaźmierz,  

oznaczonej jako działka o numerze  ewidencyjnym 120/46 

o powierzchni 0,0072 ha. Podjęcie niniejszej uchwały 

pozwoli na wykup nieruchomości, która zgodnie z 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

gminy została wydzielona pod  drogę  zapewniającą dojazd 

do nowo powstałych działek budowlanych. Wykonanie 

uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała 

wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

68. 

 

 

XXX/263/2021 

27.09.2021 r. Uchwała w sprawie nabycia 

nieruchomości. 

Wykonanie uchwały: Rada Gminy wyraża  wolę nabycia 

na własność Gminy Kaźmierz w drodze umowy kupna – 

sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Dolne 

Pole o numerze ewidencyjnym działki 127/3 o powierzchni 

0,0137 ha. Wykup przedmiotowej nieruchomości ureguluje 

stan prawny gruntu stanowiącego poszerzenie drogi i 

niezbędnego dla budowy chodnika. Przedmiotowa 

nieruchomość jest niezbędna dla kontynuacji budowy 

chodnika z Dolnego Pola do Brzezna, który poprawi 

bezpieczeństwo na drodze, w szczególności dla pieszych.   

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

69. 

 

 

XXX/264/2021 

27.09.2021 r. Uchwała w sprawie zbycia w drodze 

bezprzetargowej  nieruchomości 

stanowiącej własność gminy. 

Wykonanie uchwały: Przeznacza się do sprzedaży w 

drodze bezprzetargowej  nieruchomość położoną we wsi  

Kaźmierz oznaczoną nr ewidencyjnym 119/15 o 
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powierzchni  0,0051 ha. Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia.  

 

 

70. 

 

 

XXX/265/2021 

27.09.2021 r. Uchwała w sprawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Radzyny, rejon ul. 

Maków Polnych II, Gmina Kaźmierz.  

Wykonanie uchwały: Projektowany miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego na omawianym 

obszarze jest zgodny z ustaleniami obowiązującego 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. Zakres prac planistycznych został 

szczegółowo i precyzyjnie określony w przepisach ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Niniejszy projekt uchwały spełnia oczekiwania społeczności 

lokalnej, jak i stanowi kontynuację trendu 

zrównoważonego rozwojowego gminy. Wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w 

życie z dniem podjęcia.  

 

 

71. 

 

 

XXX/266/2021 

27.09.2021 r. Uchwała w sprawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Kopanina, rejon ul. 

Pod Lasem, Gmina Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Granice obszaru objętego 

projektem planu przebiegają w rejonie terenów rolnych, 

terenów zabudowanych oraz wzdłuż drogi publicznej 

oznaczonej nr 258013P - ul. Pod Lasem. Niniejszy projekt 

uchwały spełnia oczekiwania społeczności lokalnej, jak 

i stanowi kontynuację trendu zrównoważonego 

rozwojowego gminy. Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie z 

dniem podjęcia.  

  01.10.2021 r. Uchwała w sprawie zmiany budżetu 
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72. 

 

XXXI/267/2021 

Gminy Kaźmierz na 2021 r. 

Wykonanie uchwały: Dochody gminy zwiększa się 

o kwotę 193.350,00 zł i ustala się nową wysokość 

dochodów: 49.106.913,93 zł. Wydatki gminy zwiększa 

się o kwotę 193.350,00zł i ustala się nową wysokość 

wydatków: 52.772.592,95. Wykonanie uchwały powierza 

się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

  

 

73. 

 

 

XXXI/268/2021 

01.10.2021 r. Uchwała w sprawie kontynuacji 

współpracy partnerskiej z Gminą 

Bystrzyca Kłodzka. 

Wykonanie uchwały: Kierując się przekonaniem 

o dużym znaczeniu rozwoju stosunków partnerskich, 

współdziałania między samorządami, instytucjami 

i przedsiębiorcami Rada Gminy Kaźmierz  wyraża wolę 

kontynuacji współpracy z Gminą Bystrzyca Kłodzka. 

W celu umocnienia powyższej współpracy wyraża się zgodę 

na podpisanie deklaracji w brzmieniu określonym 

w załączniku do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały 

powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

74. 

 

 

XXXII/269/2021 

25.10.2021 r. Uchwała w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Kaźmierz na 2021 r. 

Wykonanie uchwały: Dochody gminy zwiększa się 

o kwotę 685.576,26 zł i ustala się nową wysokość 

dochodów: 49.823.051,19. Wydatki gminy zwiększa się 

o kwotę 598.314,63 zł i ustala się nową wysokość 

wydatków 53.401.468,58 zł. Wykonanie uchwały powierza 

się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

 

75. 

 

 

XXXII/270/2021 

25.10.2021 r. Uchwała w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kaźmierz na lata 2021-2030. 

Wykonanie uchwały: W następstwie prowadzonych 
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zmian budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 

3.578.417,39 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z 

tytułu pożyczek i kredytów kwocie 1.775.808,00 zł, 

wolnych środków w kwocie 730.125,94 zł. oraz 

przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 

w odrębnych ustawach w kwocie 962.592,03 zł i 

przychodów w kwocie 109.891,42 zł. W załączniku 

wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu – Nowa Wieś, obręb 

Nowa Wieś. Łączne nakłady szacunkowo określa się w 

wysokości – 1.500.000,00 zł. Na zadanie otrzymano 

750.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

 

76. 

 

 

XXXI/271/2021 

25.10.2021 r. Uchwała w sprawie wysokości i zasad 

ustalania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki 

w 2022 roku. 

Wykonanie uchwały: Ustala się wysokość dotacji 

celowej, udzielanej przez Gminę Kaźmierz dla podmiotów 

prowadzących żłobki, w wysokości miesięcznie 100,00 zł na 

każde dziecko do lat trzech, zamieszkałe na terenie Gminy 

Kaźmierz, objęte opieką. Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

77. 

 

 

XXXII/272/2021 

25.10.2021 r. Uchwała w sprawie zbycia w drodze 

przetargu nieograniczonego  

nieruchomości stanowiących 

własność  gminy. 
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Wykonanie uchwały: Przeznacza się do sprzedaży 

w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości 

położone we wsi Radzyny oznaczone na mapie 

ewidencyjnej gruntów jako działki nr: 79/4  o powierzchni  

0,2656 ha, 79/5  o powierzchni   0,0975 ha, 79/10 

o powierzchni  0,5284 ha. Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

78. 

 

 

XXXI/273/2021 

25.10.2021 r. Uchwała w sprawie nabycia 

nieruchomości. 

Wykonanie uchwały: Rada Gminy wyraża wolę nabycia 

na własność Gminy Kaźmierz w drodze umowy 

nieruchomości położonych w miejscowości Kaźmierz,  

oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 42/1 

o powierzchni 0,0093 ha, 47/5 o powierzchni 0,0203 ha. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

79. 

 

 

XXXII/274/2021 

25.10.2021 r. Uchwała w sprawie przyjęcia 

"Programu współpracy Gminy 

Kaźmierz z organizacjami 

pozarządowymi w 2022 roku". 

Wykonanie uchwały: Przyjmuje się "Program 

współpracy Gminy Kaźmierz z organizacjami 

pozarządowymi w 2022 roku", stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

 

80. 

 

 

XXXII/275/2021 

25.10.2021 r. Uchwała w sprawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Kaźmierz–Radzyny, obwodnica, 

Gmina Kaźmierz. 
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Wykonanie uchwały: Przystępuje się do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek położonych w miejscowości Radzyny i miejscowości 

Kaźmierz. Granice obszaru objętego projektem planu 

przebiegają w rejonie terenów zabudowanych, lasów, 

terenów rolnych, dróg wewnętrznych: rej. ul. Kurkowej 

w miejscowości Kaźmierz, ul. Zacisznej w miejscowości 

Radzyny i drogi powiatowej Nr 1865P Kaźmierz-Mrowino 

(ul. Marii Konopnickiej) oraz napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 110 kV. Tracą moc w części uchwały: 

Nr VII/45/15 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 20 kwietnia 

2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Kaźmierz – Radzyny, Gmina Kaźmierz i Nr 

XI/84/19 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 24 czerwca 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Radzyny, rej. ul. Piaskowej, Gmina Kaźmierz. Wykonanie 

uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała 

wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

81. 

 

 

XXXIII/276/2021 

29.11.2021 r. Uchwała w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Kaźmierz na 2021 r. 

Wykonanie uchwały: Dochody gminy zwiększa się 

o kwotę 2.464.098,20 zł i ustala się nową wysokość 

dochodów: 52.402.814,39. Wydatki gminy zwiększa się 

o kwotę 2.455.698,20 zł i ustala się nową wysokość 

wydatków: 55.972.831,78 zł. Deficyt budżetu Gminy 

to kwota 3.570.017,39 zł. Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

 

 

82. 

 

 

XXXIII/277/2021 

29.11.2021 r. Uchwała w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kaźmierz na lata 2021-2030. 



49 

 

Wykonanie uchwały: W następstwie prowadzonych 

zmian budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 

3.570.017,39 zł. Dokonuje się korekty zadania:  

1. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1865P 

Kaźmierz-Mrowino z drogą 243520P oraz drogą 

wewnętrzną w Kaźmierzu, na skrzyżowanie typu rondo.  

̶ okres realizacji 2021-2023,  

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu – Nowa 

Wieś, obręb Nowa Wieś 

̶ łączne nakłady szacunkowo określa się w 

wysokości – 1.500.000,00 zł, 

3. Budowa cmentarza komunalnego w Kiączynie 

̶ okres realizacji  2026 – 2027. 

Zadanie Budowa cmentarza komunalnego w Kiączynie z 

uwagi na wprowadzenie innych inwestycji strategicznych 

zostaje przesunięty okres realizacji na lata 2026-2027. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wykonanie jej 

powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

 

 

83. 

 

 

XXXIII/278/2021 

29.11.2021 r. Uchwała w sprawie określenia 

stawek dotacji przedmiotowych dla 

Zakładu Usług Komunalnych 

w Kaźmierzu na 2022 rok.  

Wykonanie uchwały: Ustala się jednostkowe stawki 

dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych 

w Kaźmierzu na rok 2022 do funkcjonowania szaletu 

publicznego, bieżącego utrzymania dróg gminnych 

i wewnętrznych oraz terenów zieleni. Dotacja wynosi 

odpowiednio: 

a) do 1 godziny funkcjonowania szaletu publicznego – 

12,40 zł brutto, 

b) miesięcznie do 1 km na bieżące utrzymanie dróg 

gminnych i wewnętrznych – 289,17 zł brutto, 

c) miesięcznie do 1000 m2 terenów zieleni na bieżące ich 

utrzymanie – 59,98 zł brutto. Wykonanie uchwały 
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powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Traci moc 

uchwała nr XXVI/220/2021 Rady Gminy Kaźmierz 

z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie określenia stawek 

dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych 

w Kaźmierzu na 2021 rok. Uchwała wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

 

84. 

 

 

 

 

 

XXXIII/279/2021 

 

 

 

 

 

29.11.2021 r. 

Uchwała  zmieniająca uchwałę 

w sprawie ustalenia formy i zakresu  

informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Gminy Kaźmierz, informacji 

o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy 

Kaźmierz, informacji o przebiegu 

wykonania planów finansowych  

Biblioteki Publicznej Gminy Kaźmierz 

oraz Gminnego Ośrodka Kultury 

w Kaźmierzu, za pierwsze półrocze 

roku budżetowego. 

Wykonanie uchwały: Użyte w uchwale Nr XXIV/126/12 

z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie ustalenia formy i zakresu 

informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Kaźmierz, informacji o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Kaźmierz, informacji 

o przebiegu wykonania planów finansowych  Biblioteki 

Publicznej Gminy Kaźmierz oraz Gminnego Ośrodka Kultury 

w Kaźmierzu, za pierwsze półrocze roku budżetowego 

w różnej liczbie i przypadku wyrazy „Biblioteka Publiczna 

Gminy Kaźmierz oraz Gminny Ośrodek Kultury 

w Kaźmierzu” zastępuje się użytymi w danej liczbie 

i przypadku wyrazami „Biblioteka Publiczna i Centrum 

Kultury w Kaźmierzu.” Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

 

85. 

 

 

XXXIII/280/2021 

29.11.2021 r. Uchwała w sprawie szczegółowych 

zasad, sposobu i  trybu udzielenia ulg 

w spłacie należności pieniężnych 

o charakterze cywilnoprawnym 

przypadającym Gminie Kaźmierz lub 
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jej jednostkom organizacyjnym, 

warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej oraz określenia organów 

do tego uprawnionych. 

Wykonanie uchwały: Należności cywilnoprawne 

przypadające Gminie Kaźmierz lub jej jednostkom 

organizacyjnym od osób fizycznych, osób prawnych, 

jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 

prawnej zwanych dalej dłużnikami, w przypadkach 

uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem 

publicznym mogą być umarzane w całości lub w części, 

a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty. 

W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami, 

w tym prowadzącymi działalność w rolnictwie lub 

rybołóstwie stosowanie umorzeń, odraczania lub 

rozkładania na raty spłaty należności pieniężnej, 

stanowiących pomoc publiczną odbywać się będzie 

w ramach pomocy de minimis, pomocy de minimis 

w rolnictwie lub rybołóstwie. Wykonanie uchwały powierza 

się Wójtowi Gminy Kaźmierz.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

zgłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

 

 

86. 

 

 

XXXIII/281/2021 

29.11.2021 r. Uchwała w sprawie zmiany 

przeznaczenia nadwyżki środków 

obrotowych w kwocie 30.000,00 zł 

ustalonej za 2020 r. przez Zakład 

Usług Komunalnych w Kaźmierzu. 

Wykonanie uchwały: Zobowiązuje się Zakład Usług 

Komunalnych w Kaźmierzu do przeznaczenia nadwyżki 

środków obrotowych w kwocie 30.000,00 zł za 2020 r. na 

pokrycie części nieplanowanych kosztów usuwania awarii 

kotłów w kotłowni osiedlowej przy ul. Prusa w Kaźmierzu. 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. Uchwała 



52 

 

wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

87. 

 

 

XXXIII/282/2021 

 

 

29.11.2021 r. 

Uchwała w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Wójta Gminy 

Kaźmierz. 

Wykonanie uchwały: Ustala się Wójtowi Gminy Kaźmierz 

z dniem 1 sierpnia 2021 r. wynagrodzenie miesięczne 

brutto, w skład którego wchodzi: 

1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 9.650,00.zł, 

2) dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnej 

określonej we właściwych przepisach, 

3) dodatek za wieloletnią pracę na zasadach określonych 

we właściwych przepisach, 

4) dodatek specjalny w wysokości 30 procent 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

Ponadto Wójtowi zgodnie z właściwymi przepisami 

przysługują: nagroda jubileuszowa, dodatkowe 

wynagrodzenie roczne i odprawy. 

Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącej Rady Gminy 

Kaźmierz. Traci moc uchwała nr III/7/18 Rady Gminy 

Kaźmierz z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia wójta Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi 

w życie z dniem podjęcia. 

 

 

88. 

 

 

XXXIII/283/2021 

29.11.2021 r. Uchwała w sprawie wskazania 

wstępnej lokalizacji przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy 

Kaźmierz dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców.  

Wykonanie uchwały: Dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców wskazuje się wstępne miejsca lokalizacji 

nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

Kaźmierz: 

1) na drodze gminnej nr 258006P Radzyny – Kąsinowo 

w m. Radzyny, ul. Piaskowa – zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do uchwały, 
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2) na działce o nr ewid. 10/11 w m. Sierpówko – zgodnie 

z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

89. 

 

 

XXXIII/284/2021 

29.11.2021 r. Uchwała w sprawie nadania nazw 

ulic w Kaźmierzu rejon ul. 

Szyszkowej. 

Wykonanie uchwały: Nadaje się nazwy drogom we wsi 

Kaźmierz w rejonie ulicy Szyszkowej: 

a) ul. Szyszkowa – przedłużenie, b) ul. Bukowa, c) ul. 

Głogowa,  

d) ul. Wiązowa, e) ul. Grabowa, f) ul. Platanowa. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

 

90. 

 

 

XXXIII/285/2021 

29.11.2021 r. Uchwała w sprawie nadania nazwy 

ulicy w Radzynach rejon ul. 

Zacisznej. 

Wykonanie uchwały: Nadaje się nazwę drodze we wsi 

Radzyny w rejonie ulicy Zacisznej: ul. Polana. Wykonanie 

uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

91. 

 

 

XXXIII/286/2021 

29.11.2021 r. Uchwała w sprawie przejęcia na 

własność gminy nieruchomości 

wchodzącej w skład zasobu Skarbu 

Państwa w dyspozycji Krajowego  

Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

Wykonanie uchwały: Wyraża się zgodę na nieodpłatne 

przejęcie w drodze umowy położonej w miejscowości 

Sierpówko działki  oznaczonej nr ewidencyjnym 17/6 

o powierzchni   0,3681 ha. Wykonanie uchwały powierza 

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

 

 

92. 

 

 

XXXIII/287/2021 

29.11.2021 r. Uchwała w sprawie nabycia 

nieruchomości. 

Wykonanie uchwały: Wyraża się wolę nabycia na 

własność Gminy Kaźmierz w drodze umowy nieruchomości 

położonej w miejscowości Kaźmierz, oznaczonej jako 

działka o nr ewidencyjnym 29/39 o powierzchni 0,0849 ha. 

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na wykup 

nieruchomości, która zostanie przeznaczona na poszerzenie 

ulicy Kurkowej, poprawi widoczność i komunikację na 

skrzyżowaniu ulic Kurkowej i Piwoniowej oraz ureguluje 

stan prawny. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

pojęcia. 

 

 

93. 

 

 

XXXIII/288/2021 

29.11.2021 r. Uchwała w sprawie zbycia w drodze 

przetargu nieograniczonego 

nieruchomości stanowiących 

własność gminy. 

Wykonanie uchwały: Wyraża się zgodę na sprzedaż 

w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości 

oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 174/4 

o powierzchni 0,1336 ha, 174/5 o powierzchni 0,1000 ha, 

174/6 o powierzchni 0,1000 ha, 174/7 o powierzchni 

0,1000 ha, 174/10 o powierzchni 0,1200 ha, 174/11 

o powierzchni 0,1200 ha, 174/12 o powierzchni 0,1460 ha, 

położonych we wsi Gorgoszewo obręb Młodasko, 

stanowiących własność Gminy Kaźmierz. Działki te 

przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami. Wykonanie uchwały powierza 

się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie 

z dniem pojęcia. 

  29.11.2021 r. Uchwała w sprawie zamiany 
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94. 

 

XXXIII/289/2021 

nieruchomości. 

Wykonanie uchwały: Wyraża się zgodę na zawarcie 

umowy zamiany nieruchomości położonej w miejscowości 

Gorgoszewo, obręb Młodasko oznaczonej ewidencyjnie 

jako działka nr 174/8 o powierzchni 0,1883 ha, stanowiącej 

własność Gminy Kaźmierz, na nieruchomości położone 

w miejscowości Kaźmierz oznaczone jako działki 

o numerach ewidencyjnych 16/21 o powierzchni 0,4532 ha 

i 16/26 o powierzchni 0,0288 ha. Wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi 

w życie z dniem podjęcia. 

 

 

95. 

 

 

XXXIV/290/2021 

29.12.2021 r. Uchwała w sprawie zmiany budżetu 

Gminy Kaźmierz na 2021 r. 

Wykonanie uchwały: Dochody gminy zwiększa się 

o kwotę 2.749.706,02 zł i ustala się nową wysokość 

dochodów: 55.226.102,41 zł. Wydatki gminy zwiększa 

się o kwotę 2.248.881,34 zł i ustala się nową wysokość 

wydatków: 58.295.295,12. Wykonanie uchwały powierza 

się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi w życie 

z dniem podjęcia. 

 

 

96. 

 

 

XXXIV/291/2021 

29.12.2021 r. Uchwała w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Kaźmierz na lata 2021-2030. 

Wykonanie uchwały: W następstwie prowadzonych 

zmian budżet gminy zamyka się deficytem w kwocie 

3.069.192,71 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z 

tytułu pożyczek i kredytów kwocie 1.775.808,00 zł, 

wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy o finansach publicznych w kwocie 720.901,33 zł. 

oraz przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych 

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi 

w odrębnych ustawach w kwocie 462.591,96 zł 

i przychodów, wynikających z rozliczenia środków 
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określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy i dotacji 

na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków – 109.891,42 zł.  

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów na 

kwotę 4.296.552,71 zł i kwotę planowanych rozchodów w 

wysokości 1.227.360,00 zł. 

W załączniku nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa 

dokonano zmiany planowanych lat od 2022 r. do 2030 r., 

dostosowując je do WPF na lata 2022-2030. 

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano zmiany 

okresów realizacji oraz kwot nakładów w poszczególnych 

latach, dostosowując je do WPF na lata 2022 -2030:  

4. Przebudowa ul. M. Reja w Kaźmierzu 

- łączne nakłady 1.040.000,00 zł 

5. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1865P 

Kaźmierz-Mrowino z drogą 243520P oraz drogą 

wewnętrzną w Kaźmierzu, na skrzyżowanie typu rondo.  

̶ okres realizacji 2021-2022 

̶ łączne nakłady  1.850.000,00 zł 

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaźmierzu – Nowa 

Wieś, obręb Nowa Wieś. 

̶ okres realizacji 2021-2023 

̶ łączne nakłady– 2.000.000,00 zł, 

Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

97. 

 

 

XXXIV/292/2021 

29.12.2021 r. Uchwała w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy 

Kaźmierz na lata 2022-2030. 

Wykonanie uchwały: Uchwala się Wieloletnią Prognozę 

Finansową Gminy Kaźmierz na lata 2022-2030 zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do uchwały. Uchwala się wykaz 

wieloletnich przedsięwzięć Gminy Kaźmierz, obejmujący 

limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity 
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zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 

2 do uchwały. Upoważnia się Wójta Gminy Kaźmierz do 

zaciągania zobowiązań: 

1) Związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do 

wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do 

uchwały; 

2) Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 

i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania Gminy i których terminy płatności 

wykraczają poza rok budżetowy. Upoważnia się Wójta 

Gminy Kaźmierz do przekazania uprawnień do zaciągania 

zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom 

jednostek organizacyjnych Gminy. Wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Traci moc Uchwała Nr XXIII/189/2020 Rady Gminy 

Kaźmierz z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Kaźmierz na lata 2020 – 

2030 z późn. zmianami. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2022 roku. 

 

 

 

98. 

 

 

XXXIV/293/2021 

29.12.2021 r. Uchwała w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Kaźmierz na 2022 r. 

Wykonanie uchwały: Ustala się łączną kwotę 

planowanych dochodów budżetu Gminy Kaźmierz na rok 

2022 w wysokości 44.387.457,69 zł. Ustala się łączną 

kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Kaźmierz na 

rok 2022 w wysokości 47.588.151,81, 

 

 

99. 

 

 

XXXIV/294/2021 

29.12.2021 r. Uchwała w sprawie nabycia 

nieruchomości. 

Wykonanie uchwały: Rada Gminy wyraża  wolę nabycia 

na własność Gminy Kaźmierz w drodze umowy kupna – 

sprzedaży  następujących nieruchomości położonych 

w miejscowości Bytyń - działki nr ew. 120/18 o powierzchni 

0,0324 ha, 215/52 o powierzchni 0,0220 ha. Podjęcie 

niniejszej uchwały pozwoli na wykup nieruchomości o nr 

ewid. 120/18 o pow.0,0324 ha położonej 
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w Bytyniu pomiędzy drogą krajową nr 92 a nieruchomością, 

na której planowana jest budowa marketu Dino. Działka ta 

stanowić będzie przejście piesze ułatwiające dostęp 

mieszkańców wsi Bytyń do nowo powstałego sklepu. 

Ponadto działka ta stanowi odcinek drogi wewnętrznej 

będącej jedynym dojazdem do posesji o nr ewid. 120/17 w 

miejscowości Bytyń.  

Natomiast działka o nr ewid. 215/52 o pow. 0,0220 ha 

obręb Bytyń położona w bezpośrednim sąsiedztwie 

cmentarza będzie przeznaczona pod parking gminny. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

100. 

 

 

XXXIV/295/2021 

29.12.2021 r. Uchwała w sprawie zamiany 

nieruchomości. 

Wykonanie uchwały: Wyraża się zgodę na zawarcie 

umowy zamiany nieruchomości położonej w miejscowości 

Gorgoszewo, obręb Młodasko oznaczonej ewidencyjnie jako 

działka nr 174/8 o powierzchni 0,1883 ha stanowiącej 

własność Gminy Kaźmierz, na nieruchomości położone 

w miejscowości Kaźmierz oznaczone jako działki 

o numerach ewidencyjnych 16/19 o powierzchni 0,0070 ha, 

16/21 o powierzchni 0,4532 ha i 16/26 o powierzchni 

0,0288 ha.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Traci moc uchwała nr XXXIII/289/2021 Rady Gminy 

Kaźmierz w sprawie zamiany nieruchomości. Uchwała 

wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

101. 

 

 

 

XXXIV/296/2021 

 

 

29.12.2021 r. Uchwała w sprawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Kaźmierz–Radzyny, obwodnica, 

Gmina Kaźmierz. 
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Wykonanie uchwały: Granice obszaru objętego 

projektem planu przebiegają w rejonie terenów 

zabudowanych, lasów, terenów rolnych, dróg 

wewnętrznych: rej. ul. Kurkowej w miejscowości Kaźmierz, 

ul. Zacisznej w miejscowości Radzyny i drogi powiatowej 

Nr 1865P Kaźmierz- Mrowino (ul. Marii Konopnickiej) oraz 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV. Tracą moc 

w części uchwały: Nr VII/45/15 Rady Gminy Kaźmierz 

z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Kaźmierz – Radzyny, 

Gmina Kaźmierz i   Nr XI/84/19 Rady Gminy Kaźmierz 

z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w miejscowości Radzyny, rej. ul. Piaskowej, 

Gmina Kaźmierz oraz w całości uchwała Nr XXXII/275/2021 

Rady Gminy Kaźmierz z dnia 25 października 2021r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Kaźmierz–

Radzyny, obwodnica, Gmina Kaźmierz. Wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi 

w życie z dniem podjęcia.  

 

 

102. 

 

 

XXXIV/297/2022  

29.12.2021 r. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody 

na przedłużenie umowy dzierżawy, 

na czas oznaczony nie dłuższy niż 

5 lat.  

Wykonanie uchwały: Wyraża się zgodę na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 5 lat na 

rzecz Orange Polska Spółka Akcyjna nieruchomości 

gruntowej o powierzchni 1000 m2, zabudowanej stacją 

bazową telefonii komórkowej, będącej częścią działki nr 

1361 obręb Kaźmierz i odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Przedłużenie 

dzierżawy nieruchomości gruntowej pozwoli na 

zapewnienie ciągłości funkcjonowania stacji bazowej, która 

stanowi część sieci Orange Polska Spółka Akcyjna. 

Dotychczas dzierżawca korzystał z wydzierżawionego 

gruntu zgodnie z zawartą umową dzierżawy. Zawarcie 

kolejnej umowy na okres do 5 lat będzie stanowiło dla 
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gminy źródło dalszych dochodów. Wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi 

w życie z dniem podjęcia. 

 

 

103. 

 

 

XXXIV/298/2022  

29.12.2021 r. Uchwała uchwalenia planu pracy 

Rady Gminy Kaźmierz na 2022 r.  

Wykonanie uchwały: Ilość sesji Rady Gminy Kaźmierz 

oraz tematyka może ulec zmianie w ciągu roku 

kalendarzowego, w zależności od potrzeb. Sesje zwyczajne 

Rady Gminy Kaźmierz w 2022 r. zwoływane będą raz 

w miesiącu (prócz miesiąca lipca i sierpnia) w czwarty 

poniedziałek miesiąc. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach sesje mogą być zwoływane w innym dniu, niż 

określony w uchwale. Wykonanie uchwały powierza się 

Przewodniczącej Rady Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi 

w życie z dniem podjęcia. 

 

 

104. 

 

 

XXXIV/299/2021  

29.12.2021 r. Uchwała w sprawie zatwierdzenia 

rocznych planów pracy Stałych 

Komisji Rady Gminy Kaźmierz  na rok 

2022.  

Wykonanie uchwały: Zatwierdza się roczne plany pracy 

Stałych Komisji  Rady Gminy Kaźmierz na 2022 rok, 

zgodnie 

z załącznikami do uchwały: 

1) Załącznik nr 1 – roczny plan pracy Komisji Budżetu 

i Finansów. 

2) Załącznik nr 2 – roczny plan pracy Komisji Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska. 

3) Załącznik nr 3 – roczny plan pracy Komisji Rozwoju, 

Ładu Przestrzennego, Gospodarki   Komunalnej 

i Bezpieczeństwa. 

4) Załącznik nr 4 – roczny plan pracy Komisji Oświaty, 

Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw    Społecznych. 

Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącej Rady 

Gminy Kaźmierz oraz Przewodniczącym Stałych Komisji 

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

 

 

105. 

 

 

XXXIV/300/2021  

29.12.2021 r. Uchwała w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2022, 

stanowiącego część gminnej strategii 

rozwiązywania problemów 

społecznych.  

Wykonanie uchwały: Adresatami programu są wszyscy 

mieszkańcy gminy Kaźmierz, a w szczególności dzieci 

i młodzież szkolna, rodziny osób z problemem 

alkoholowym, osoby pijące szkodliwie i ryzykownie, osoby 

uzależnione od alkoholu, konsumenci alkoholu a także 

jednostki zajmujące się pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi, 

w których występują problemy związane z uzależnieniami, 

placówki oświatowe, instytucje kultury oraz wszyscy, 

którym zależy na promowaniu zdrowego stylu życia, 

wolnego od nałogów oraz na szerzeniu idei trzeźwości 

w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem 

dzieci i młodzieży oraz osób starszych i samotnych. 

Realizatorem Programu jest Urząd Gminy w Kaźmierzu przy 

współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Kaźmierzu we współpracy z:  

1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaźmierzu, 

2. Zespołem Interdyscyplinarnym, 

3. Szkołami podstawowymi i przedszkolami, 

4. Biblioteką Publiczną i Centrum Kultury w Kaźmierzu, 

5. Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym w Kaźmierzu, 

6. Policją, 

7. Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, 

8. Kuratorami sądowymi, 
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9. Klubem Abstynenta i Grupą AA, 

10. Sprzedawcami alkoholu. 

Cel główny to ograniczenie szkód zdrowotnych 

i społecznych związanych ze spożyciem alkoholu przez 

mieszkańców gminy Kaźmierz oraz ukazywanie młodym 

ludziom alternatywnych form spędzania czasu wolnego. W 

Programie ujęte zostały cele operacyjne oraz szczegółowe 

zadania do realizacji. Ustala się następujące zasady 

wynagradzania członków GKRPA za pracę w powyższej 

Komisji: a) członkowie Komisji otrzymywać będą 

wynagrodzenie w wysokości 450 zł brutto miesięcznie, 

b) przewodnicząca Komisji otrzymywać będzie 

wynagrodzenie w wysokości 850 zł brutto miesięcznie. W 

przypadku uczestnictwa w szkoleniach, naradach lub 

wykonywania czynności wynikających z Regulaminu Pracy 

Komisji poza terenem gminy członkom Komisji 

przysługiwać będzie zwrot kosztów podróży i dieta na 

zasadach przysługujących pracownikom samorządowym 

z tytułu podróży służbowej. Zadania ujęte w Programie 

będą finansowane ze środków pochodzących z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

wniesionych do kasy gminy przez przedsiębiorców 

prowadzących sprzedaż tych napojów. Przewidywane 

środki na realizację tego programu: 125.000,00 zł. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

106. 

 

 

XXXIV/301/2021 

  

29.12.2021 r. Uchwała w sprawie nabycia 

nieruchomości.  

Wykonanie uchwały: Wyraża się zgodę na nabycie na 

własność Gminy Kaźmierz w drodze umowy kupna - 

sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości 

Kaźmierz, oznaczonej jako działka nr 13/23 o powierzchni 

0,4675 ha. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na wykup 

nieruchomości, która zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 

Kaźmierz - Radzyny, Gmina Kaźmierz - część ''A'' 

przeznaczona jest na drogę dojazdową do nowo 

powstałych działek.  
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Wykup przedmiotowej nieruchomości ureguluje i poprawi 

komunikację na tym terenie oraz zapewni bezkolizyjny 

dostęp do wybudowanej infrastruktury. Wykonanie uchwały 

powierza się Wójtowi Gminy Kaźmierz. Uchwała wchodzi 

w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

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 2021 r. w Gminie Kaźmierz nie funkcjonował budżet obywatelski. 

 

W ramach funduszu soleckiego, zrealizowano m.in.: budowę kolejnego odcinka 

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

w Dolnym Polu. Przebudowano kolejny odcinek chodnika w Sierpówku oraz chodnik 

na placu zabaw przy ul. Nowowiejskiej. W Bytyniu przebudowano wejście do świetlicy 

wiejskiej. 

W sołectwach: Chlewiska, Gaj Wielki, Gorszewice, Komorowo, Piersko, Sokolniki 

Małe, Sokolniki Wielkie, Wierzchaczewo, Witkowice doposażono tereny sportowo-

rekreacyjne w kolejne urządzenia. W Witkowicach i Kopaninie zakupiono garaże 

blaszane służące jako pomieszczenia gospodarcze, a w Młodasku postawiono 

drewnianą wiatę. 
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Ponadto  wykonano prace remontowe w świetlicach: w Gaju Wielkim wymalowano 

salę główną oraz wymieniono oświetlenie, w Komorowie wyremontowano łazienkę,  

w Sokolnikach Małych zamontowano urządzenia klimatyzacyjne. 

Sołectwo Chlewiska zakupiło kosiarkę samojezdną, a Gaj Wielki kosę spalinową. 

Sołectwo Gaj Wielki zakupiło 2 gabloty informacyjne. 

Zamontowano lampę solarną w Kopaninie. 

W Gorszewicach, w Radzynach na ul. Jagodowej, w Kaźmierzu na ulicy Spokojnej  

i Pięknej, na ul. Piniowej i Miłorzębowej oraz na ul. Czereśniowej, ul. Jabłoniowej,  

ul. Zbożowej, Żytniej i Pszenicznej zamontowano kolejne punkty świetlne. 

Dofinansowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia w sołectwie Bytyń 

na ul. Żeglarskiej i Kapitańskiej, w sołectwie Kiączyn na ul. Kasztanowej oraz  

ul. Ananasowej, Arbuzowej i Jabłoniowej, w sołectwie Radzyny na ul. Dębowej, 

Brzozowej i Krańcowej. 

Sołectwo Gaj Wielki, Gorszewice i Radzyny dofinansowały zakup sprzętu ratowniczo – 

gaśniczego oraz elementów umundurowania dla OSP Gaj Wielki, Gorszewice  

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. Gmina Kaźmierz prowadziła dwie szkoły podstawowe,  

do których w roku szkolnym 2020/21 uczyło się 881 uczniów, a w roku szkolnym 

2021/2022 – 899 uczniów. 

 Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu – 795 uczniów, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu – 104 uczniów. 

 

Łącznie w obydwu szkołach naukę pobiera 891 uczniów (stan na 30.09.2021 r.). 

 

Oprócz szkół Gmina prowadzi przedszkola: 

 Przedszkole ,,Hałabała’’ w Kaźmierzu (190 wychowanków), 

 oddziały przedszkole w Bytyniu (59 wychowanków) i w Gaju Wielkim  

(39 wychowanków) - oba oddziały w strukturze Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego 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 (103 wychowanków), 

 Przedszkole Niepubliczne w Sokolnikach Wielkich (48 wychowanków). 

 

Ogółem w roku szkolnym 2020/21 do przedszkoli uczęszczało 459 wychowanków,  

w roku szkolnym 2021/2022 – 478 wychowanków. 

Łącznie uczniów i wychowanków na terenie Gminy Kaźmierz w roku 2021/2021 było:  

881 + 459 = 1 340, a w roku 2021/2022: 899+478=1377. 

 

Według sprawozdania Systemu Informacji Oświatowej na 30.09.2021 r. w szkołach  

i przedszkolach na terenie Gminy pracowało łącznie 168 nauczycieli: 
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 Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu – 85, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu – 33, 

 Przedszkole ,,Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu – 28, 

 Przedszkole Sióstr Urszulanek w Sokolnikach Wielkich – 8, 

 Przedszkole ,,Akademia Małego Olimpijczyka” w Kaźmierzu – 7, 

 Przedszkole ,,Myszka Miki” w Kaźmierzu – 7. 

 

Struktura nauczyli zatrudnionych przez Gminę Kaźmierz przedstawiała się 

następująco: 

1)  23,78% to nauczyciele dyplomowani, 

2)  31,09% nauczyciele mianowani, 

3)  39,02% nauczyciele kontraktowi, 

4)  3,60% nauczyciele stażyści, 

Na stanowiskach administracyjno-obsługowych zatrudnione było 76 osoby,                    

w tym 16 pomocy nauczycieli. 

 

Według najnowszych danych Gminy w 2021 r. na utrzymanie kaźmierskiej oświaty 

(bez inwestycji) z budżetu gminy wydano 19 997 508,19 zł, z tego:  

 GZO – 587 601,08 zł, 

 Szkoła Podstawowa w Bytyniu – 2 426 118,82 zł, 

 Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu – 9 644 351,30 zł 

 Przedszkole ,,Krasnal Hałabała” w Kaźmierzu –2 868 714,04 zł 

 Przedszkole Gaj wielki – 692 350,06 zł, 

 Oddziały przedszkolne Bytyń – 647 723,86 zł, 

 Przedszkole Sióstr Urszulanek  w Sokolnikach – 545 771,72 zł, 

 Przedszkola ,,Mały Olimpijczyk” i ,,Myszki Miki” – 1 964 278,86 zł, 

 Dowożenie –1 126 582,94 zł, 

 Inne wydatki (w tym ,,Orlik”) –242 112,07 zł. 

Na finansowanie zadań oświatowych Gmina otrzymała tzw. subwencję 

oświatową, początkowo w kwocie 9 910 653,00 i ostateczną 9 873 058,00 zł. 

Tak zwana dokładka z budżetu Gminy Kaźmierz do szkół podstawowych wyniosła 

2 197 412,00  zł. 
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W 2021 r. w Gminie Kaźmierz przeprowadzono dziesięć postępowań na stopień 

awansu  zawodowego  nauczyciela kontraktowego (4 w Przedszkolu ,,Krasnal 

Hałabała” w Kaźmierzu, 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bytyniu oraz  

4 w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu). 4 nauczycielki  uzyskały stopień nauczyciela 

mianowanego (Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu).  

2 nauczycielki uzyskały stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego  

(1 w Szkole Podstawowej w Kaźmierzu i 1 w Przedszkolu Krasnal Hałabała  

w Kaźmierzu). 

Za wyniki nauczania oraz za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021 

Nagrodę Wójta Gminy Kaźmierz otrzymało 40 uczniów (37 Szkoły Podstawowej  

w Kaźmierzu, 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu) a 1 uczennica ze Szkoły 

Podstawowej w Kaźmierzu za najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty. Wartość 

wypłaconych w roku 2021 nagród to  20 000,00 zł. 

 

Średnie wyniki procentowe egzaminu ósmoklasistów w gminie Kaźmierz w 

roku 2021 r. 

 

 

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: 

 SPK SPB GMINA 

Język polski 66% 56% 64% 

Matematyka 51% 34% 48% 

Język angielski 65% 51% 63% 
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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. 

 

IX. Infrastruktura techniczna  

Wykaz najważniejszych informacji o działalności Gminy Kaźmierz w obszarze 

infrastruktury technicznej:  

1) Zakupiono autobus 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 był 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 

2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Młodasko. 

Inwestycja obejmowała sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4,530 km 

w Młodasku i Bytyniu (w tym sieć kanalizacji tłocznej o dł., sieć kanalizacji 

sanitarnej o grawitacyjnej dł. 1,774, przyłącza o dł. 0,193 km, tłoczna ścieków) 

oraz przebudowę sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Młodasku o dł. 0,140 

km. Inwestycję dofinansowano z PROW 2014-2020 w ramach operacji typu 

„Gospodarka wodno - ściekowa”, w ramach działania „Podstawowe usługi  

i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, podziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 

małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie 

energii”, na podstawie umowy pomiędzy Samorządem Województwa 

Wielkopolskiego, a Gminą Kaźmierz. Kwota pomocy do 2.000.000 zł i do 

63,63% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Kwota dofinansowania wyniesie 

1.253.512,00 zł i zostanie wypłacona po weryfikacji wniosku o płatność 
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złożonego w marcu 2022r. i po kontroli na miejscu.  W wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w dniu 21.04.2021r. zwarto umowę pomiędzy Gmina Kaźmierz, a BUD-AN Sp.  

z o.o. ul. Śródmiejska 15, 62 – 800 Kalisz na wykonanie robót budowlanych  

w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Młodasko. Kwota zwartej umowy 

2.423.103,43 zł brutto. Roboty budowlane zakończono w dniu 30.11.2021r. 

podpisanym protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót.   

3) 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 inwestycji 

było wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 983,0 mb, w tym 

sieć grawitacyjna o dł. 785,0 mb oraz 198 mb przyłączy kanalizacji sanitarnej w 

ilości 29 sztuk. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w dniu 08.03.2021r. zwarto umowę pomiędzy Gmina 

Kaźmierz, a Przedsiębiorstwem Usługowo – Budowlano -  Transportowym 

ANDER-87 Tomasz i Grzegorz Janaszak ul. Poznańska 21, 62 – 040 

Puszczykowo na wykonanie robót budowlanych w zakresie sieci kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami w ul. Topazowej i ul. Bursztynowej w Kiączynie. Kwota 

zwartej umowy 929.880,00 zł brutto. Protokół odbioru końcowego robót 

podpisano w dniu 17.09.2021r.  

4) Przebudowano drogę Kiączyn – Stare dł. 1,8 km szerokości 4 metry 

nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, koszt 

160.392,10 zł 

5) Przebudowano ul. Szkolną w Bytyniu o dł. 261 mb, szer. 4,0 m 

nawierzchnia z betonu asfaltowego kwota 161.745,61 zł 

6) Wybudowano chodnik na ul. Leśnej w Kaźmierzu o dł. 160 i szer. 2 

metry  z kostki betonowej szarej wartość 54.000 zł 

  

 

X. Gospodarka komunalna 

Zakład Usług Komunalnych wykonując statutowe zadania w zakresie gospodarki 

komunalnej na terenie Gminy Kaźmierz przeznaczył w 2021 roku na utwardzenie 

dróg gminnych 1357 ton kruszywa łamanego oraz pozyskał od mieszkańców                                      

i przedsiębiorców Gminy Kaźmierz około 2500 ton kruszywa betonowego, które 

zostanie pokruszone w roku 2022 i na bieżąco służyć będzie do utwardzania dróg 

gruntowych Gminy. Mając na uwadze skalę zapotrzebowania mieszkańców  

na utwardzanie dróg wbudowano 1600 ton kruszywa łamanego na drogach 

gruntowych naszej Gminy.  
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Zakład Usług Komunalnych w roku 2021 zakupił 25 tony masy mineralno-bitumicznej 

na zimno, którą w całości wbudowano na drogach gminnych Gminy Kaźmierz  

na drogach bitumicznych. 

Zakład Usług Komunalnych we własnym zakresie dokonuje równania nawierzchni 

dróg gruntowych Gminy Kaźmierz. W 2021 roku równania wraz z uwałowaniem 

nawierzchni dokonano łącznie na długości 59,35 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 2021 roku wykoszono 233248 m2 powierzchni terenów zielonych oraz 

powierzchnię poboczy dróg w ilości 112160 m2 w Gminie Kaźmierz.  

W 2021 roku przyłączono do sieci wodociągowej 119 odbiorców Gminy Kaźmierz oraz 

68 odbiorców do sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie.  

W roku 2021 wymieniono w Gminie 220 wodomierzy. Na bieżąco wymieniamy 

wodomierze po legalizacji. Najstarsze wodomierze pochodzą z 2015 roku. Poprzez 

likwidację odbiorców ryczałtowych, Gmina jest w 100% opomiarowana, co jest 

jednym z czynnikiem skutkującym uzyskaniem mniejszych strat wody.  

Ponadto: 

 zakupiono fabrycznie nową pilarkę do wycinki traw i krzewów oraz wykaszarkę 

traw, 

 zakupiono fabrycznie nowy aparat do nawiercania rur PE, 

 zakupiono chlorator do SUW Kaźmierz, 

 zakupiono sprężarkę do SUW Kaźmierz, 

 zakupiono używany przenośnik taśmowy osadu czynnego do oczyszczalni 

Kiączyn, 

 zakupiono zagęszczarkę Bobcat, 

 zakupiono osuszacz powietrza SUW Gaj Wielki, 

 zakupiono samochód ciężarowy Peugeot Boxer r. prod. 2020 na potrzeby 

pogotowia wodociągowego, 

 zakupiono tablet,. Stacja dokująca o zdalnego odczytywania wodomierzy, 

 wykonano prace malarsko dociepleniowe zbiorników na Stacji Uzdatnia Wody 

w Kaźmierzu oraz w Piersku, 

 zakupiono i zamontowano 2 pompy głębinowe Grundfos na Stacji 

Wodociągowej Gaj Wielki, 

 wykonano przyłącza kanalizacyjne do nowowybudowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej w msc. Młodasko oraz Kiączyn. 
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Ponadto w ramach fundusz sołeckiego wykonano szereg prac brukarskich  

i odwodnieniowych m.in. w miejscowościach: Dolne Pole, Kaźmierz, Sierpówko, 

Bytyń, Sokolniki Małe. 

 

 

XI. Instytucje kultury 

W 2021 r. nastąpiły istotne zmiany dotyczące lokalizacji Biblioteki Publicznej               

w Kaźmierzu. 

Czytelni w kaźmierskiej Bibliotece zostało nadane imię Jana Glacela. 

 

 Zmiana siedziby biblioteki 

W 2021 roku, po kilkumiesięcznych pracach adaptacyjno-remontowych, został 

przeniesiony księgozbiór, sprzęt oraz część mebli biblioteki do budynku przy ulicy 

Nowowiejskiej 15. Pałac stał się główną siedzibą Biblioteki Publicznej i Centrum 

Kultury  w Kaźmierzu. Dnia 1 lipca miało miejsce uroczyste otwarcie biblioteki  

w nowej siedzibie. Obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną sprawiły,  

że uczestniczyło w nim wąskie grono zaproszonych gości:  przedstawiciele władz 

samorządowych, dyrektorzy placówek oświatowych gminy Kaźmierz, 

przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji, stowarzyszeń. 

 

Biblioteka zajmuje obecnie parter budynku. Aranżacja wnętrz, nowe regały 

doskonale komponują się z zabytkowym pałacem. Czytelnicy mają do dyspozycji 

znacznie większą powierzchnię (162 m2, w poprzednim miejscu – 104 m2).  

W przeprowadzonej ankiecie większość czytelników, odpowiadając na pytanie 

dotyczące nowej lokalizacji podkreślali, że najbardziej podobają się  

im  przestrzenne, ładne sale oraz dział dla dzieci.  

 

 Nadanie czytelni imienia Jana Glacela 

Meble w czytelni zostały ufundowane przez Zakład Hochland Polska. Czytelni 

zostało nadane imię Jana Glacela, pierwszego prezesa firmy Hochland Polska. Jej 

uroczyste otwarcie nastąpiło 27 sierpnia. W uroczystości uczestniczyły wnuczki 

ś.p. Jana Glacela, Panie Magdalena Toczyńska i Patrycja Lewandowska, Piotr 

Knauer, Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu wraz z Pracownikami firmy 

Hochland Polska, Zenon Gałka, Wójt Gminy Kaźmierz z przedstawicielami Urzędu 

Gminy. Powiat Szamotulski reprezentowali Starosta Szamotulski Beata Hanyżak, 

Radny Powiatu Szamotulskiego Włodzimierz Malinowski oraz Dyrektor Muzeum 

Zamek Górków Michał Kruszona. 
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 Projekty, pozyskane środki 

 

 Runda Programu Rozwoju Bibliotek 

Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury  w Kaźmierzu znalazła się  w gronie 79 

bibliotek z całej Polski, które zakwalifikowały się do 4. Rundy Programu 

Rozwoju Bibliotek. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w 

ramach partnerstwa  z Fundacją Billa i Melindy Gatesów. W ramach tego 

programu zespół BPiCK uczestniczył w szkoleniach, biblioteka otrzymała 

notebook, kamerkę oraz tablet. 

 Projekt Liga eSzkoła.  

Uczestniczyło w nim 2 pracowników BPiCK oraz grupa młodzieży. Głównym 

celem projektu Liga eSzkoła było: podniesienie kompetencji i kwalifikacji 

cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) 

poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych, 

rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez 

prowadzenie zajęć w ramach certyfikowanego szkolenia e-Citizen ECDL 

oraz zajęć przygotowujących dzieci młodzież do warsztatów robotyki z LEGO 

Spike Prime, wyposażenie placówek GSIK w laboratorium robotyki niezbędne 

do zajęć z dziećmi i młodzieżą. W ramach realizowanego projektu BPiCK  

w Kaźmierzu otrzymała 2 laptopy, 2 tablety, zestaw klocków Lego oraz matę 

do klocków. 

 „Blisko Siebie – Odnowa Cyfrowa Biblioteki Publicznej i Centrum 

Kultury w Kaźmierzu” 

W  programie „Konwersja cyfrowa domów kultury” Biblioteka Publiczna  

i Centrum Kultury w Kaźmierzu otrzymała dofinansowanie w kwocie 84 500,00 

zł. ,na doposażenie placówki w sprzęt oraz szkolenia. „Konwersja cyfrowa 

domów kultury” to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji 

cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Na konkurs wpłynęło 1221 wniosków, z czego 1006 przeszło pozytywnie 

ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, którzy otrzymali 

łączne dofinansowanie w kwocie 26 430 500 złotych. Z pozyskanych środków 

zostanie zakupiona m.in. kamera z doposażeniem, skaner, dwa komputery 

stacjonarne, projektor, notebook, rejestrator dźwięku, oprogramowania.  

W czytelni zostanie utworzone stanowisko komputerowe dla osób 

niepełnosprawnych. Strona internetowa zostanie przebudowana i dostosowana 

do wymogów ustawy o dostępności. Pracownicy uczestniczyli w webinariach. 

W 2022 r. będą uczestniczyć w szkoleniach dotyczących cyfryzacji,  

m.in. montażu i obróbki filmu, dźwięku, grafiki komputerowej. 
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 Kadra 

Na koniec 2021 r. było zatrudnionych w BPiCK w Kaźmierzu 10 osób (łącznie 8 

etatów), w tym: 

1. Dział biblioteki: 

 Biblioteka w Kaźmierzu – 3 osoby (2,25 etatu) 

2. Filie biblioteczne – 1 osoba (0,5 etatu)  

3. Dział kultury 

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

4. Dział administracji 

 1 osoba – główna księgowa (0,5 etatu) 

5. Dział gospodarczy 

 3 osoby (2,25 etatu) 

6. Dyrektor (1 etat) 

 

 Zbiory biblioteczne 

Na dzień 31.12.2021 r. księgozbiór biblioteki liczył 28 209 woluminów: 

 Biblioteka Kaźmierz – 24 082 

 Filia biblioteczna w Bytyniu – 1 921 

 Filia biblioteczna w Gaju Wielkim – 2 206 

 

W 2021 r. zakupiono 1 382 książki na kwotę 33 846 zł. Z Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Zakup nowości wydawniczych dla 

bibliotek publicznych” pozyskano 10 992 zł, dzięki którym zakupiono 477 woluminów. 

Wskaźnik zakupu na 100 mieszkańców wyniósł 16 (w 2020 r. – 16). Średni zakup 

jednej książki – 24,49 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). W 2021 r. ubytkowano 1969 woluminów. 

Katalog on-line umożliwia czytelnikom sprawdzenie dostępności interesujących 

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

w 100 % skomputeryzowany. 

Biblioteka prenumerowała 9 tytułów czasopism (do korzystania na miejscu  

i wypożyczania do domu – w 2021 r. odnotowano 295 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). 
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 Czytelnicy 

Na koniec 2021 r. zrejestrowanych było 1 337 czytelników. W 2021 r. zanotowano 

spadek liczby czytelników, związany z pandemią, zamkniętymi punktami 

bibliotecznymi. 

  

 2020 r. 2021 r. 

Kaźmierz (biblioteka                     

z punktami bibliotecznymi) 
1 146 987 

Bytyń 228 200 

Gaj Wielki 172 150 

Razem 1 546 1 337 

 

Na 100 mieszkańców 15 osób to czytelnicy (w 2020 r. – 18 osób).   

 

 Wypożyczenia 

Na koniec 2021 r. placówki biblioteczne zanotowały 25 856 wypożyczeni (w 2020 r. 

25 726). Jeden czytelnik wypożyczył średnio 19,34 książek. 

 

 2020 r. 2021 r. 
średnia           

w 2020 r. 

średnia 

w 2021 r. 

Kaźmierz  22 709 23 456 19,8 23,76 

Bytyń 1 153 1 152 5 5,76 

Gaj Wielki 1 864 1 248 10,8 8,32 

 

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). 

 

 Usługi 

Biblioteka w Kaźmierzu udostępnia mieszkańcom naszej gminy darmowy dostęp                                  

do Internetu. 

Placówka dysponuje 6 komputerami stacjonarnymi. Czytelnicy mają do dyspozycji  

3 komputery. Przy jednym stanowisku użytkownicy mogą korzystać z Akademiki – 

bezpłatnej cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej). Użytkownicy korzystają  

z faksu, skanera, kserokopiarki, drukarek.  
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Instytucja posiada swoją stronę internetową, profil na portalu społecznościowym 

(facebook) oraz Instagram. Strona internetowa jest źródłem informacji o działalności 

placówki, zbiorach bibliotecznych, wydarzeniach. 

 

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, Urzędem 

Gminy w Kaźmierzu, Stowarzyszeniem Kaźmierz. 

 

 Działalność kulturalna 

Mimo utrudnień związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, prac 

związanych z przeniesieniem biblioteki oraz filii bibliotecznych, udało się zrealizować 

wiele przedsięwzięć kulturalnych: 

1. Festiwal baniek mydlanych. Impreza dla dzieci, rodzin z okazji otwarcia 

biblioteki w nowej siedzibie (ok. 100 osób) 

2. Koncerty: 

 Przeboje lat 80., 90. Kwartetu smyczkowego Aquartet (30 osób) 

 Magia Strun (koncert skrzypaczki i harfisty – 50 osób) 

 Koncert zespołu Szafa Gra podczas Dnia Chleba i Sera 

 Droga do wolności, koncert z okazji Święta Odzyskania Niepodległości  

(45 osób) 

 Koncert Pawła Bączkowskiego podczas XIII Przeglądu Twórczości 

Seniorów. 

3. Wakacje dla dzieci (z oferty skorzystało w sumie 341 osób): 

 Zajęcia plastyczne 

 Zajęcia ruchowe, gry, zabawy 

 Podchody z książką 

 Warsztaty (slime, robotyki, mydełka i kule do kąpieli, farbowanie toreb) 

 Zajęcia literacko-plastyczne z pisarką Joanną Krzyżanek 

 Zajęcia nauki gry na ukulele 

4. Kino plenerowe (ok. 120 osób) 

5. Spektakle: 

 Misja Poznań – teatr plenerowy (40 widzów) 

 Szewc Dratewka i kartonowe pudełka (100 widzów) 

6. Spotkania autorskie: 

 Z Łukaszem Wierzbickim (dla dzieci – 40 osób) 

 Z Ryszardem Ćwirlejem ( dla dorosłych – 40 osób) 

7. XIII Przegląd  Twórczości Seniorów (80 osób) 

8. Konkurs na najładniejszą pisankę i palmę wielkanocną  
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9. Rajd rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” (120 uczestników) 

10. Noc Bibliotek (40 osób) 

11. Współorganizacja dożynek p.n. Dni Chleba i Sera 

12.  Działalność on-line: 

 Krótkie koncerty zespołów działających przy BPiCK (Fermata, chór im.  

S. Moniuszko, Trio Saksofonowe) 

 Konkursy 

 Tradycje wielkanocne naszego regionu 

 Jasełka 

 

W imprezach kulturalnych uczestniczyło w sumie około 1 330 osób. Frekwencję 

ograniczały przepisy związane z sytuacją epidemiologiczną. 

Placówki biblioteczne zanotowały w 2021 r. 8 743 odwiedzin (w celu wypożyczenia 

książek, czasopism, audiobooków). 

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i związane z nią obostrzenia, zespoły 

działające przy Bibliotece Publiczne i Centrum Kultury w Kaźmierzu wznowiły swoją 

działalność w czerwcu 2021 r. 

 Chór Kameralny Fermata nagrał koncerty on-line z okazji Dnia Kobiet, 

Świąt Wielkanocnych, Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz jasełka. 

Ponadto uświetnił uroczystość nadania czytelni im. Jana Glacela oraz 

Peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w kościele pod 

wezwaniem N.N.M.P w Kaźmierzu. W październiku 2021 r. uczestniczył  

w warsztatach chóralnych w Bystrzycy Kłodzkiej. 

 

 Chór im. S. Moniuszki uczestniczył w warsztatach z emisji głosu 

prowadzonych przez A. P. Rogoża. Wykonał kilka koncertów: 

- koncert chóru podczas Peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej 

Częstochowskiej w kościele pod wezwaniem N.N.M.P w Kaźmierzu 

(29.10.2021 r.) 

- koncert w kościele p.w. Jana Bosko w Pile 

- z okazji Święta Niepodległości w kościele w Ceradzu Kościelnym 

- koncert pieśni patriotycznych i rozrywkowych na Koncercie Przyjaźni  

na Sali widowiskowej GOK w Dopiewcu 

- koncert on-line kolęd i pastorałek 

 

Zespół wokalny „Kaźmierzanka” wystąpił podczas Przeglądu Twórczości Seniorów  

w Ostrorogu oraz XIII Przeglądu Twórczości Seniorów w Kaźmierzu (31.06.2021 r.) 
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 Finanse 

Budżet Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Kaźmierzu w 2021 r. wyniósł 

1.151.842,79 zł: 

 dotacja organizatora – 1.004.000,00 zł 

 dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 11.846,00 zł 

 dotacja w ramach programu „Konwersja cyfrowa domów kultury” – 84.500,00 

zł 

 środki wypracowane (bilety wstępu, ognisko muzyczne, usługi ksero, 

darowizny, nagroda z Ministerstwa dla Chóru Moniuszko) – 51.950,00 zł. 

 

 

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. 

 










































