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Wstęp 
 

Przepis art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, który został wprowadzony ustawą o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania  

i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadził obowiązek sporządzania raportu  

o stanie gminy. Raport ma stanowić dokument, który obejmuje podsumowanie działalności wójta  

w roku poprzedzającym jego złożenie, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, 

uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Z uwagi na przedmiot raportu, obowiązek jego 

sporządzenia został nałożony na organ wykonawczy gminy. Przygotowany przez niego dokument ma 

być przedstawiany Radzie Gminy co roku w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku, 

którego będzie dotyczyć co niniejszym czynię. 

Raport o stanie Gminy prezentuje zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu 

Miejskiego, jednostek organizacyjnych, instytucji, są źródłem informacji o stanie naszej Gminy. 

Opisują sytuację gminy pod względem gospodarki, środowiska, przestrzeni miejskiej i wiejskiej, 

społeczeństwa, oraz zarządzania Gminą. Przedstawia szczegółowe dane o budżecie gminy: 

dochodach i wydatkach, funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego, zrealizowanych i planowanych 

zadaniach do wykonania. Pozyskanych  środkach zewnętrznych.  

Myślę, że zmiany, jakie zaszły  (efektem wytężonej pracy zespołu ludzi), są zauważone i docenione 

przez naszych mieszkańców. Pomimo wielu płatności za wykonane inwestycje i skutków zadłużenia 

z lat wcześniejszych sytuacja finansowa gminy jest stabilna. Wszystkie zamierzenia, zadania 

inwestycyjne, społeczne, oświatowe jakie zaplanowano na 2018 r. zostały wykonane w pełnym 

zakresie. Osobiście uważam, że tak wiele udało się zrobić, ponieważ w centrum starań było dobro 

mieszkańca. Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.  

 

 

Z poważaniem 

 

Burmistrz 

 

Marek Rożek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podstawowe pojęcia: 

- polityka JST: Działania wytyczone przez ośrodek decyzji sformalizowanej grupy społecznej 

zmierzającej do realizacji ustalonych celów za pomocą określonych środków. 

- programy : Zbiór kilku projektów, które zarządzane w łączny i skoordynowany sposób przynoszą 

większą wartość, niż projekty składowe zarządzane indywidualnie. Składniki muszą mieć wspólną 

charakterystykę, która powoduje, ze może nastąpić logiczne połączenie elementów w program. 

- strategia: Zapis skoordynowanych i zintegrowanych działań przedstawiających cel do osiągnięcia 

oraz zadania do wykonania w określonym czasie, w odniesieniu do zmieniających się wewnętrznych 

i zewnętrznych uwarunkowań oraz przy uwzględnieniu dostępnych zasobów. Dokument 

strategiczny, jakim jest strategia rozwoju JST jest ważnym czynnikiem: 

a) zapewniającym ludziom pracę i dochody, 

b) harmonizującym rozwój życia społecznego, 

c) zapewniającym optymalne warunki rozwoju społecznego, 

d) zapewniającym bezpieczeństwo i perspektywę na przyszłość, 

e) dającym poczucie stabilizacji i możliwości rozwoju w szerszej perspektywie czasowej. 

Strategia ma na celu systematyczne oraz konsekwentne wprowadzanie w życie działań zapisanych  

w Strategii Rozwoju, a w perspektywie poprawę jakości życia mieszkańców terenów objętych jej 

działaniem. 

- uchwały Rady Gminy: Uchwała jest aktem woli i aktem normatywnym zazwyczaj samorządu 

terytorialnego lub innej instytucji politycznej. Uchwała oznacza zajęcie przez ciało kolegialne 

pewnego stanowiska w określonej sprawie. 

- budżet obywatelski: Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) - to proces, który 

umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu 

publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. Rada Miejska Borku 

Wielkopolskiego nie wywołała uchwały tyczącej budżetu obywatelskiego.  Jest jednak uchwała 

dająca możliwość funkcjonowania fundusz sołeckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Charakterystyka Gminy 

1.1. Położenie i powierzchnia gminy 

 

Gmina Borek Wielkopolski. położona jest w południowej części 

Niziny Wielkopolskiej. 

Borek Wlkp. leży na zachodnim krańcu Wysoczyzny Kaliskiej  

w odległości 1/2 km na zachód od rzeki Pogony, lewobrzeżnego 

dopływu Obry i na północny wschód od Gostynia (18 km) oraz na 

południowy zachód od Jarocina (19 km). 

Gmina Borek Wlkp. wchodzi w skład powiatu gostyńskiego  

w województwie wielkopolskim. 

Zajmuje powierzchnię 12758 ha, w tym miasto Borek Wlkp. 616 ha, 

siedzibą Gminy. 

W skład Gminy wchodzą wioski: Zimnowoda, Bolesławów, Leonów, Głoginin, Maksymilianów, 

Cielmice, Siedmiorogów Pierwszy, Siedmiorogów Drugi, Bruczków, Wycisłowo, Jeżewo, 

Koszkowo, Zalesie, Studzianna, Skoków, Skokówko, Strumiany, Dąbrówka, Wygoda, Celestynów, 

Grodnica, Jawory, Osówiec, Karolew, Trzecianów Osiedle, Trzecianów, Frasunek, Liż, Stawiszyn, 

Ustronie, Wroniny, Zacisze, Dorotów. 

 Rzeźba terenu jest zróżnicowana. W efekcie dominują tu rozległe i monotonne powierzchnie 

wysoczyznowe, których pewnym urozmaiceniem są doliny, płynących na północ rzek Pogony  

i Dąbrówki. 

 Klimat ziemi boreckiej, podobnie jak w całej Wielkopolsce odznacza się wielką zmiennością 

stanu pogody i bardzo małą ilością opadów, w różnych porach roku nierównomiernie. 

Na terenie  miasta i gminy boreckiej brak jest zwartego zalesienia oraz naturalnych zbiorników 

wodnych, istnieje sztuczny zbiornik ,,Jeżewo”. Gmina ma tylko 15,2% (1939ha) lasów ogólnej 

powierzchni. 

Obecnie istniejące lasy są szczątkami dawnych połaci leśnych, są pozostałością Puszczy 

Siedmiorogowskiej. 

Rejon miasta należy do najmniej nawodnionych terenów powiatu gostyńskiego. 

Gmina Borek Wielkopolski. położona jest w zlewni kanału Obry i odwadniana za pośrednictwem 

kilku, płynących na północ cieków. Wschodnią część terenu odwadnia rzeka Pogona i jej dopływy. 

Zachodnia część położona jest w dorzeczu granicznej Dąbrówki. Uzupełnieniem sieci rzecznej  

są drobne, bezpośrednie dopływy Kanału Obry. 

Jak większość rzek polskich także i wyżej wymienione charakteryzuje śnieżno-deszczowy ustrój 

zasilania, z dwoma wysokimi stanami wody w ciągu roku. 

Gmina położona jest w strefie najniższych odpływów w Polsce. 

Struktura gleb i jej jakość jest różna. Przeważają jednak tereny o glebie stosunkowo trudnej  

do uprawy. 

 

1.2. Walory turystyczne 

Gmina Borek Wielkopolski. może poszczycić się kilkoma zabytkami. 

Kościół parafialny pw. NMP Pocieszenia w Borku Wlkp.  wybudowany w latach 1635-1655, 

rozbudowany w II poł. XVIII w. Słynie ze znajdującego się w głównym ołtarzu cudownego obrazu 

Matki Boskiej Boreckiej. 

Kościół farny pw. św. Stanisława Biskupa w  Borku Wlkp. wzniesiony w latach 1469-1477 z fundacji 

biskupa  Andrzeja z Bnina, odnawiany i powiększony w XVII i XVIII w. 

Borek 

Wlkp. 

WWWlkp. 



Kaplica cmentarna z roku 1858, neogotycka, murowana na miejscu istniejącego do XVII w. kościoła 

pw. św. Krzyża. W kaplicy cmentarnej znajdują się rzeźby-figury Matki Boskiej Bolesnej, św. Jana 

i Chrystusa Frasobliwego z I poł. XVII wieku. 

Ciekawą infrastrukturę ma rynek borecki, na środku którego wybudowany został w 1855 roku ratusz, 

częściowo z cegieł z rozebranego kościoła farnego. Tuż obok ratusza stoi figura rokokowa  

z piaskowca przedstawiającego Matkę Boską niepokalanie poczętą z 1776 roku. 

Na wioskach pozostały piękne pałace i dworki. 

W Bruczkowie pałac murowany z XIX wieku, w którym znajduje się kaplica. Ciekawa jest kaplica 

zbudowana z głazów narzutowych w kształcie groty. 

W Dąbrówce jest dawny dworek murowany  z XIX w.  

W Koszkowie dwór murowany wzniesiony w I poł. XIX wieku, zachował się także spichlerz  

z początku XIX wieku. 

O kościele w Jeżewie wzmiankowano po raz pierwszy w 1427 roku. Obecny, bardzo ciekawy pod 

względem architektonicznym, został wybudowany w 1740 r. Jest drewnianej konstrukcji 

szkieletowej, oszalowany. Posiada wieżę dwukondygnacyjną nakrytą hełmem o  formie barokowej  

z ośmioboczną latarnią.  

Obok kościoła znajduje się  drewniana dzwonnica z 1832 r. i plebania wzniesiona w latach 1818-

1825. Dworek w Jeżewie został zbudowany przez Edwarda Raczyńskiego, jako dworek myśliwski.  

W 1842 roku Karol Graeve wybudował w Karolewie pałac dla swojej rodziny. 

Dla Jana Tworzyjańskiego, ówczesnego właściciela wsi Siedmiorogów Drugi został wybudowany 

dwór murowany w 1732 na miejscu dawnego grodu. 

Pałac z 1875 roku wybudowany dla Stanisława Stablewskiego i Oficyna dworska w Zalesiu  

z 1835 r. zbudowana dla Kajetana Stablewskiego, późno klasycystyczna, murowana, otynkowana, 

parterowa i wysoko podpiwniczona. 

Bardzo ładny pałac murowany z 1864 roku w Zimnowodzie w stylu późnoklasycznym. 

 

1.3. Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne 

1.3.1 Władze lokalne 

Zgodnie z art. 11a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U z 2019 r. 

poz. 506) organami Gminy są: 

1) Rada Miejska Borku Wlkp. 

2) Burmistrz Borku Wlkp.  

 Burmistrz Marek Rożek- kadencja 2014-2018; 2018-2023. 

Rok 2018 to kadencja Rady Miejskiej 2014-2018 i 2018 -2023. 

 Skład Rady Miejskiej Borku Wlkp. kadencji 2014-2018: 

1) Andrzej Kubiak         – Przewodniczący Rady; 

2) Romuald Gawroński – Wiceprzewodniczący Rady; 

3) Tomasz Szczepaniak – Wiceprzewodniczący Rady; 

4) Róża Jędrosz; 

5) Michał Dopierała; 



6) Roman Malicki; 

7) Damian Florczyk; 

8) Magdalena Przybylak; 

9) Jacek Gałczyński;  

10) Marian Jańczak; 

11) Tomasz Pawlak; 

12) Zbigniew Maturski; 

13) Mazur Hubert; 

14) Skowronek Przemysław; 

15) Ludwiczak Tadeusz. 

W skład Rady Miejskiej Borku Wlkp. kadencji 2018-2023  wchodzą: 

1) Tomasz Pawlak         – Przewodniczący Rady; 

2) Romuald Gawroński – Wiceprzewodniczący Rady; 

3) Tomasz Szczepaniak – Wiceprzewodniczący Rady; 

4) Andrzej Kubiak; 

5) Róża Jędrosz; 

6) Artur Osowicz; 

7) Michał Dopierała; 

8) Roman Malicki; 

9) Piotr Kędzia; 

10) Damian Florczyk; 

11) Magdalena Przybylak; 

12) Leszek Chałupniczak; 

13) Jacek Gałczyński; 

14) Radosław Andrzejak; 

15) Elżbieta Wojciechowska. 

1.3.2. Jednostki organizacyjne Gminy 

W skład jednostek organizacyjnych Gminy w 2018 r. wchodziły: 

1) Urząd Miejski w Borku Wlkp.; 

2) Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp.; 

3) Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.; 



4) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp.; 

5) Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie; 

6) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Borku Wlkp.; 

7) Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zimnowodzie; 

8) Zespół Szkół w Borku Wlkp.;  

9) Przedszkole Samorządowe w Borku Wlkp. wraz z oddziałami w Wycisłowie i Zalesiu; 

10) Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie. 

 

1.4. Współpraca ponadgminna  

Gmina Borek Wielkopolski. współpracuje na różnych płaszczyznach z następującymi organizacjami: 

 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych. W zakresie współpracy Gmina 

Borek Wlkp. może liczyć na porady prawne oraz bezpłatne szkolenia dla pracowników 

samorządu. 

 Lokalna Grupa Działania ,,Wielkopolska z Wyobraźnią”. Przynależność do LGD 

 pomaga wspierać rozwój działalności gospodarczej na terenie gminy, wspierać 

przedsiębiorców oraz wzrost aktywności zawodowej mieszkańców obszaru LGD. LGD  

realizując swoje zadania pomaga podnieść jakość życia i włączyć społecznie mieszkańców, 

poprawia warunki spędzania czasu wolnego wśród mieszkańców obszaru LGD itp.   

 Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Podejmuje wspólne liczne działania 

dotyczące istotnych spraw dla Gmin. 

 Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Przynależność do spółki wspiera rozwój 

regionalnej przedsiębiorczości.  

 Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla 

zrównoważonego rozwoju”- zrzeszenie gmin w celu działania w zakresie ochrony środowiska 

naturalnego, w szczególności w związku z ewentualną budową kopalni węgla brunatnego  

i elektrowni na terenie naszej gminy, ochrony rzek, jezior i wód naturalnych oraz cieków 

wodnych i ujęć wody w regionie. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich, rolnictwa oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii. Przynależność Gminy 

Borek Wlkp. do stowarzyszenia stanowi uchwała nr XLVIII/302/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 

w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej 

Wielkopolski „Samorząd dla zrównoważonego rozwoju  i przystąpienia do Stowarzyszenia 

Gminy Borek Wielkopolski. 

 

1.5. Ludność i dynamika zmian 

Na dzień  31 grudnia 2018 r. liczba osób zameldowanych na terenie gminy Borek Wlkp. wynosiła 

7636 ( na pobyt stały 7502, na pobyt czasowy 134). W porównaniu z 2017 r. spadek ludności wyniósł 

22 osoby (w 2017 r. zameldowanych było 7658 osób). 

W 2018 r. urodziło się 94 dzieci. Wśród noworodków było więcej chłopców (50) niż dziewczynek 

(44). Porównując z rokiem 2017, w 2018 roku przyszło na świat o 6 dzieci więcej. Dla swoich dzieci 

rodzice najczęściej wybierali imiona: Maria, Antonina, Franciszek, Kacper. 

Związek małżeński zawarło 49 par, tyle samo co w roku 2017. Dominowały śluby konkordatowe:  

w 2018 r.- 43, natomiast w 2017 r. - 39. 



W 2018 r. jeden związek małżeński zawarty został pomiędzy Polką a obywatelem Ukrainy. 

W 2018 r. zmarło 70 mieszkańców gminy Borek Wlkp. (kobiet – 30, mężczyzn – 40). To o 21 mniej 

niż w roku 2017. 

Urząd Stanu Cywilnego w Borku Wielkopolskim odnotował 15 rozwodów, tyle samo co w roku 2017. 

Dokonano sześciu transkrypcji aktów (akty sporządzone poza granicami kraju zostały wpisane  

do rejestru stanu cywilnego), w tym: 3 aktów urodzenia, 1 aktu małżeństwa  

i 2 aktów zgonu. 

W 2018 r. sporządzono 88 aktów stanu cywilnego, wydano 2 decyzje w sprawie zmiany nazwiska, 

wydano 608 aktów stanu cywilnego, dokonano 21 czynności materialno-technicznych (uzupełnienia 

lub sprostowania aktów), wydano 51 zaświadczeń (m.in. zaświadczenia o możliwości zawarcia 

małżeństwa oraz potwierdzające ojcostwo),a także wpisano 1231 aktów stanu cywilnego do Rejestru 

Stanu Cywilnego. 

W 2018 r., w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrz Borku Wielkopolskiego 

wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 27 parom. 

 

1.6. Gospodarstwa Rolne 

1.6.1. Gleby 

 Grunty rolne zajmują blisko ¾ powierzchni terenu, przy czym charakterystyczny jest niewielki 

udział  użytków zielonych, mimo obecności dużych form dolinnych. Gleby wysokich klas  

bonitacyjnych , kl. II i III b, stanowią prawie 65% powierzchni gruntów ornych. Są to w większości 

gleby brunatne właściwe lub wyrugowane, wytworzone z glin i piasków gliniastych mocnych  

na glinie, w przewadze kl. IVa, zaliczane do kompleksu pszenno-żytniego i lokalnie żytniego 

dobrego.  Na terenach niżej położonych lub charakteryzujących się nadmiernym uwilgotnieniem 

występują niekiedy gleby kompleksów zbożowo-pastewnych. Znacznie częściej zdarzają się gleby 

kompleksu pszennego wadliwego, charakteryzującego się stałym niedoborem wilgoci i dużym 

zagrożeniem erozyjnym. Zajmują one dość duże powierzchnie w strefie zboczowej wysoczyzny i jej 

głębokich rozcięć erozyjnych. W obrębie pradoliny dominują słabe gleby napiaskowe, w większości 

kl. IV i V. Są to w większości przesuszone ubogie w składniki pokarmowe gleby kompleksów 

żytnich. Dna dolin i obniżeń terenowych zajmują użytki zielone, wytworzone na czarnych ziemiach, 

glebach murszowo mineralnych i murszowatych, torfach i madach. Z uwagi na ważne funkcje 

retencyjne i przyrodniczo--ekologiczne, jakie pełnią, są to gleby chronione. Podobnie jak 

wyróżniające się walorami produkcyjnymi gleby wysokich klas bonitacyjnych, kl. II i IIIb. 

 

1.6.2. Rodzaj gospodarstw rolnych: 

1) 771 gospodarstw rolnych osób fizycznych o łącznej powierzchni 7 367,4146 ha fizycznych 

co stanowi 8 817,6627 ha przeliczeniowych;  

2) 702 nieruchomości rolne osób fizycznych poniżej 1 ha o łącznej powierzchni 105,7303 ha 

fizycznych co stanowi 113,5863 ha przeliczeniowych;  

3) 20 gospodarstw rolnych osób prawnych o łącznej powierzchni  2 603,1113 ha fizycznych  

co stanowi 3 456,2595 ha przeliczeniowych;  

4) 5 nieruchomości rolnych osób prawnych o łącznej powierzchni 0,9276 ha fizycznych co 

stanowi 1,1518 ha przeliczeniowych. 

 



1.6.3. Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych 

W związku z suszą, która miała miejsce w województwie wielkopolskim w 2018 r., w Urzędzie 

Miejskim w Borku Wielkopolskim, z ramienia Wojewody Wielkopolskiego, działała Komisja 

do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych 

produkcji rolnej. Od czerwca do października przyjęto 109 wniosków o oszacowanie strat. 

Komisja, w ramach wizji lokalnych, stwierdziła, że szkody wystąpiły na 865,47 hektarach. Łączna 

wysokość oszacowanych szkód w gminie Borek Wielkopolski wyniosła 1.304.179,53 zł. 

 

1.7. Podmioty gospodarcze 

1.7.1. Podmioty wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej 

(CEIDG) 

Według wpisów dokonywanych w CEIDG na terenie Gminy Borek Wlkp. w roku 2018 istniało około 

400 przedsiębiorstw. Wśród wszystkich rodzajów działalności przeważał transport drogowy towarów 

– aż 26 przedsiębiorstwa wykonywały te usługi. Kolejnym rodzajem działalności cieszącym się 

dużym zainteresowaniem na terenie naszej gminy jest działalność usługowa wspomagająca produkcję 

roślinną – 24 przedsiębiorstwa. Około 70 przedsiębiorców wykonywało różnego rodzaju roboty 

budowlane i wykończeniowe. Na terenie gminy jest prowadzona sprzedaż różnych artykułów: części 

samochodowych, płodów rolnych, nasion, tytoniu oraz pasz dla zwierząt, sprzedaż artykułów 

służących wykończeniu domu, a także sprzedaż żywności i napojów – taką działalność prowadzi 

około 70 firm.  

1.7.2. Gminne podmioty gospodarcze 

1. Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji. 

2. Zakład Aktywności Zawodowej. 

2. Spółdzielnia ,,Pomocna Dłoń”. 

 

1.8. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy 

Roczny program współpracy Gminy Borek Wlkp. z organizacjami oraz podmiotami określonymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 został 

uchwalony 11 stycznia 2018 r. uchwałą NR XLII/263/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. Obowiązek 

uchwalenia programu wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (Dz.U.  z 2018r. Poz. 2057). 

 W 2018 roku Gmina Borek Wlkp. realizując ww. program, wsparła realizację zadań 

publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, ogłaszając  konkursy ofert na realizację zadań, dzięki którym zrealizowane zostały 

następujące przedsięwzięcia: 

1. Organizacja imprez sportowo -rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Borek Wlkp. 

z zakresu piłki nożnej, badmintona, piłki siatkowej, tenisa ziemnego i tenisa stołowego wraz  

z utrzymaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sportowej w Borku Wlkp. - 

„AKTYWNY BOREK 2018” Realizatorem zadania był LKS „WISŁA” Borek Wielkopolski. Zadanie 

realizowane było w okresie od 06 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte, poprzez realizację planowanych działań wzrosła 

aktywność sportowa społeczeństwa, które aktywnie korzystało z działań w czasie wolnym. Nastąpiła 

poprawa integracji i samopoczucie społeczeństwa poprzez udział w zajęciach sportowych, turniejach 

i imprezach sportowych. Podniósł się poziom wyszkolenia sportowego mieszkańców oraz poziom 

aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z terenu gminy Borek Wlkp., która korzystała z odpowiednio 

przygotowanej bazy sportowej. Koszt realizacji całości zadania wyniósł 31.500,00 zł, w tym  



25.000,00 zł to kwota dotacji, 4.400,00 zł wkład osobowy,  a pozostała kwota  w wysokości  

2.100,00 zł została pokryta ze środków finansowych własnych organizacji. 

2. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych w różnych dziedzinach sportu, skierowanych dla 

zróżnicowanej wiekowo grupy mieszkańców Gminy Borek Wlkp. i kultywujących 100 rocznicę 

odzyskania Niepodległości pod tytułem „Sportowa Gmina 2018”. Realizatorem zadania był LKS 

„WISŁA” Borek Wielkopolski. Zadanie realizowane było w okresie od 01 maja 2018 r. do 30 

listopada 2018 r. 

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte poprzez promocję i zachęcenie społeczeństwa do 

aktywnego wypoczynku. Zbudowano pozytywny wizerunek sportu i rekreacji wśród najmłodszych, 

kultywowano pamięć poległych za wolność Ojczyzny. Promowano aktywność sportową i sportowo-

rekreacyjną mieszkańców gminy Borek Wlkp. poprzez różne formy spędzania wolnego czasu na 

świeżym powietrzu, a społeczeństwo aktywnie korzystało z tych działań. Koszt realizacji całości 

zadania wyniósł 10.250,00 zł, w tym 6.000,00 zł to kwota dotacji i kwota 2.050,00 zł, która została 

pokryta ze środków finansowych własnych organizacji oraz 2.200,00 zł wkładu własnego. 

3. Działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na zadanie pod 

nazwą „Mały Olimpijczyk”. 

Udzielono w trybie pozakonkursowym. Realizatorem zadania był LKS „WISŁA”  

Borek Wielkopolski. Zadanie realizowane było w okresie od 19 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r.  

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte, poprzez realizację planowanych działań wzrósł poziom 

aktywności ruchowej. Edukacja dzieci z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej spowodowały 

większą świadomość zdrowotną dzieci. Projekt zachęcał dzieci do spędzania czasu w sposób 

aktywny.  

Koszt realizacji całości zadania wyniósł 5.899,47 zł, w tym 5.000,00 zł to kwota dotacja, a pozostała 

kwota  w wysokości 899,47 zł została pokryta ze środków finansowych własnych organizacji. 

4. Działalność wspomagająca rozwój społeczny - wsparcie działań na rzecz budowania aktywnych 

społeczności lokalnych wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. 

Konkurs na to zadanie ogłoszono na kwotę wsparcia 2.000,00 zł. Realizatorem zadania było 

Stowarzyszenie „DZIECKO” z Gostynia, które otrzymało dotację w ww. kwocie. Z terenu naszej 

gminy środki w kwocie 6000 zł pozyskało Stowarzyszenie Borecki Lider Aktywności Społeczno-

Kulturalnej „BLASK” na prowadzenie 80 godzin zajęć pozalekcyjnych z robotyki dla uczniów 

boreckich szkół. 

6. Wsparcie realizacji zadania  pod nazwą: Organizacja festynu rekreacyjno – sportowego „Żyj 

zdrowo i kolorowo” skierowanego do mieszkańców Gminy Borek Wlkp.” 

Dotacja udzielona Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych „Gedeon” zs. ul. Zdzież 1,  

63-810 Borek Wlkp., w kwocie 1.000,00 zł. W ramach festynu odbyło się wiele konkursów, wyścig 

kolarski dla najmłodszych. Festyn wpłynął na polepszenie relacji mieszkańców Gminy, kultywowano 

kulturę i tradycję regionu oraz propagowano spędzanie wolnego czasu bez alkoholu. W festynie 

uczestniczyło ponad 200 osób. 

7. Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Piaskach. 

Dotacja udzielona w kwocie 2.000 zł. Zadanie realizowane było w terminie od 23 maja 2018r. do  

15 listopada 2018r. Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup oleju napędowego oraz usługi 

transportu uczestników na zajęcia terapii. 

 W 2018 roku zostały udzielone także dotacje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) oraz uchwałę Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

Nr XLVIII/355/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie: określenia warunków i trybu 



finansowego wspierania rozwoju sportu w gminie Borek Wlkp. 

 

Wsparcie finansowe w ramach ww. przepisów otrzymały organizacje na zadania: 

 Uczniowski Klub Sportowy w Borku Wlkp. na zadanie pod nazwą: „Szkolenie dzieci  

i młodzieży w dziedzinie sportu i turystyki, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych i imprez dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Borek Wlkp.  - udział  

w rozgrywkach z zakresu piłki ręcznej” , kwota dotacji 10.000,00 zł. Całkowity koszt zadania 

wynosił 15857,92 zł, finansowe środki własne stanowiły kwotę 1057,92 zł,  kwota 4800,00 zł 

to wkład niefinansowy (wolontariat). Zadanie było realizowane w terminie od 4 stycznia 2018 

roku do 15 grudnia 2018 roku. Realizacja zadania polegała na przeprowadzaniu 2 razy  

w tygodniu zajęć. Tematyka dotyczyła doskonalenia techniki i taktyki z zakresu danej 

dyscypliny sportu np. piłki ręcznej. Odbywały się rozgrywki turniejowe szkolnych drużyn 

piłki ręcznej, współorganizacja Gminnej Spartakiady Lekkoatletycznej. W czasie ferii został 

zorganizowany zimowy, stacjonarny obóz oraz w okresie letnim obóz letni, który miał miejsce 

w Ustce. Oba obozy miały na celu przygotowanie i podtrzymanie ogólnej sprawności 

fizycznej. Działalność UKS Borek Wlkp. przyczynia się do upowszechnienia kultury 

fizycznej poprzez popularyzację aktywności fizycznej.  

 Ludowy Klub Sportowy „WISŁA” Borek Wlkp., na zadanie pod nazwą: Organizacja systemu 

szkolenia sportowego i prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej, lekkoatletyki 

(w tym udział w rozgrywkach i zawodach sportowych) dla dzieci, młodzieży i dorosłych 

mieszkańców gminy Borek Wlkp.”, kwota udzielonej dotacji wynosi 89.600,00 zł. Zadanie 

było realizowane od 4 stycznia 2018 roku do 15 grudnia 2018 r.  Całkowity koszt zadania 

wynosił 94.400,00 zł, z własne środki stanowiły kwotę 4.800,00 zł. W trakcie realizacji 

całkowity koszt zadania wzrósł do 101.336,88 zł. Kwota udzielonej dotacji nie została 

zmieniona i pozostała na poziomie 89.600,00 zł. Koszty pokryto z innych środków (11.736,88 

zł).  Wartość wkładu osobowego to 6.144,00 zł.  

 Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp., na zadanie pod nazwą: „Strzelać każdy może- zawody  

i imprezy strzeleckie”, dotacja udzielona w wysokości 1800 zł.  Czas realizacji zadania 

obejmował okres od 19 marca 2018 roku do 15 grudnia 2018 roku. Celem było 

upowszechnianie strzelectwa sportowego. Przeprowadzono zawody, konkursy i spartakiadę 

sportów obronnych. Dodatkowo uczniowie doskonalili umiejętność współzawodnictwa  

i sportu walki.  

Podsumowując realizację zadań publicznych zleconych  organizacjom pozarządowym w formie 

wsparcia wykonania zadania 2018 roku, w oparciu o zawarte umowy z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, a także w ramach podpisanych umów w oparciu o przepisy ustawy o sporcie  

przekazano środki publiczne w wysokości  142.400,00 zł. 

 

1.9. Ochrona zabytków 

1.9.1. Program Ochrony Zabytków 

Zgodnie z wymogami art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami Gmina Borek Wielkopolski posiada „Gminny Program Opieki nad Zabytkami gminy 

Borek Wielkopolski na lata 2016-2019”, który został przyjęty uchwałą  Nr XXVII/154/2016 Rady 

Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2016 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Wielkopolskiego  poz. 5177 z dnia 29 sierpnia 2016r., po uzyskaniu pozytywnej opinii 



Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Program został opracowany celem 

realizacji zapisów przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami burmistrz sporządza na okres 4 lat gminny program opieki nad 

zabytkami, co umożliwia monitorowanie podejmowanych działań w dziedzinie opieki nad zabytkami. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami określa kierunki i działania podejmowane przez Gminę, 

mające na celu szeroko pojętą ochronę dziedzictwa kulturowego. 

Zgodnie z Ustawą z dnia  23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami burmistrz 

sporządza co 2 lata sprawozdanie z realizacji programu, które przedstawia Radzie Miejskiej Borku 

Wlkp. Sprawozdanie takie zostało przedłożone w dniu 17 lipca 2018r.  

W okresie sprawozdawczym, za pomocą dostępnych i możliwych instrumentów prawnych, 

finansowych i społecznych były podejmowane działania, które miały na celu zachowanie 

dziedzictwa kulturowego na terenie gminy Borek Wlkp. 

W 2017 roku została uaktualniona i uzupełniona Gminna Ewidencja Zabytków nieruchomych, która 

powstała w 2010 roku, w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych. Ewidencja ta wraz 

z programem została umieszczona na stronie internetowej Gminy Borek Wlkp. Gminna Ewidencja 

Zabytków podlega aktualizacji wg. potrzeb. W 2018 roku Zarządzeniem nr 50/2018 Burmistrza 

Borku Wlkp. z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wyłączenia obiektu z Gminnej Ewidencji 

Zabytków Gminy Borek Wielkopolski, został wyłączony budynek w miejscowości Studzianna nr 20, 

który uzyskał pozytywną  ocenę Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków   

w sprawie wyłączenia z uwagi na zły stan techniczny budynku. 

Gmina nadal prowadzi nabór wniosków na dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności 

Gminy Borek Wlkp. W 2017 roku, jak tylko prawo pozwoliło, Rada Miejska Borku Wlkp. zmieniła 

zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, 

umożliwiając przyznanie dotacji obiektom zabytkowym znajdującym się w gminnej ewidencji 

zabytków, a nie jak to było wcześniej, tylko wpisanych do rejestru zabytków. 

 W celu wyeksponowania obiektów dziedzictwa kulturowego dla potrzeb społecznych 

podejmowane są różnorakie działania mające na celu promocje obiektów zabytkowych. Gmina 

Borek Wlkp. w 2017 roku wydała książkę „Borek Wielkopolski miasto z 625 letnią historią”, w której 

między innymi zamieszczono znaczące dla gminy zabytki, celem kształtowania świadomości 

mieszkańców, edukacji i popularyzacji wiedzy o regionie. Wydawnictwo ma na celu promocję Gminy, 

w tym zabytków i krajobrazu kulturowego. 

 Na bieżąco uzgadniane są z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

projekty i decyzje dla inwestycji realizowanych na obszarze lub objętym ochroną zabytków oraz 

ujętym w gminnej ewidencji zabytków. Ponadto podczas wydawania zaświadczeń o przeznaczeniu 

działki w planie miejscowym, bądź o braku planu miejscowego wskazane są obszary i obiekty objęte 

ochroną konserwatorską. 

Stan zabytków nieruchomych, którego właścicielem jest Gmina Borek Wlkp. jest dobry, a nawet 

bardzo dobry. W 2017 roku po sierpniowej nawałnicy odnowienia  wymagał Park im. Adama 

Mickiewicza w Borku Wlkp., prace  w uzgodnieniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków trwały  kilka miesięcy, efekty są imponujące.  

W 2018 rok wykonana została gminna ewidencja zabytków archeologicznych, która została 

przyjęta zarządzeniem nr 106 / 2018 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia  31 grudnia 2018 roku w sprawie 

przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych Gminy Borek Wlkp. Ewidencja ma 

charakter zbioru otwartego i podlega aktualizacji. 

  



Na podstawie analizy informacji dotyczących ochrony zabytków należy stwierdzić, że  

w okresie obowiązywania programu cele zawarte w „Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami 

gminy Borek Wielkopolski na lata 2016-2019” były realizowane w miarę możliwości dostępnych 

środków finansowych i ekonomicznych. Nie były to środki duże i wystarczające na pokrycie 

realizacji wszystkich działań programowych, jednak działania te pozwoliły zrealizować część 

założeń objętych programem. 

 

1.9.2. Dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla 

obiektów zabytkowych 

Ogólne zasady udzielenia dotacji określają uchwały:  

Nr XV/105/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie  zasad i trybu 

postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności 

Gminy Borek Wlkp. oraz uchwała nr XXXVIII/232/2017 z dnia 20 września 2017 roku w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie  zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do 

rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Borek Wlkp.  

Dotacja udzielona dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. została 

udzielona w oparciu o zapisy uchwały nr XLIII/268/2018 z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie 

udzielenia dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie 

stanowiących własności Gminy Borek Wlkp. Kwota dotacji wynosiła 10.000,00 zł. Tą samą uchwałą 

Rada Miejska Borku Wlkp. udzieliła dotacji, w kwocie 5.000,00 zł Parafii Rzymskokatolickiej pw. 

Świętej Trójcy w Zimnowodzie. 

 Parafia pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp. dokonała wymiany okien witrażowych  

w zakrystii, na strychu oraz na wieży zespołu kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława 

Biskupa w Borku Wlkp. Zadanie wykonywano w terminie od 19 marca 2018 r. do 30 listopada 

2018 r. Całkowity koszt zadania wynosił 49.015,50 zł. Udział dotacji udzielonej z budżetu 

Gminy w stosunku do całkowitej wartości zadania wynosił 20,40%.  

 Parafia Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy w Zimnowodzie otrzymała dotację w kwocie 

5.000,00 zł, środki zostały przeznaczone na wymianę 2 okien i montaż witraży. Zadanie 

realizowane było w okresie od 9 kwietnia 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku. Całkowity 

koszt zadania wynosił 36.687,46 zł, procentowy udział udzielonej dotacji to 13,63 %, 

pozostała kwota pokryta została ze środków własnych. 

  



1.10. Realizowane uchwały 

 

Lp. Nr uchwały Data 

podjęcia 

2018 r. 

Przedmiot uchwały (w sprawie) 

 

1.  XLII/263/2018 11-01-2018 przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Borek 

Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2018” 

2.  XLII/264/2018 11-01-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

3.  XLII/265/2018 11-01-2018 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy 

Sportowej 

4.  XLII/266/2018 11-01-2018 zmian w budżecie na rok 2018 

5.  XLII/267/2018 11-01-2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek 

Wlkp. na lata 2018 – 2024 

6.  XLIII/268/2018 08-02-2018 udzielenia dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich  

i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych 

wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących 

własności Gminy Borek Wlkp. 

7.  XLIII/269/2018 08-02-2018 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego i zawarcia umowy dzierżawy  

w trybie bezprzetargowym 

8.  XLIII/270/2018 08-02-2018 dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat 

stanowiących dochód budżetu Gminy Borek Wlkp. 

instrumentem płatniczym 

9.  XLIII/271/2018 08-02-2018 zmian budżetu i w budżecie na rok 2018 

 

10.  XLIV/272/2018 28-03-2018 podziału Gminy Borek Wielkopolski na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 

11.  XLIV/273/2018 28-03-2018 podziału Gminy Borek Wielkopolski na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych 

12.  XLIV/274/2018 28-03-2018 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Borek Wlkp.,  



13.  XLIV/275/2018 28-03-2018 przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 164/3 wraz 

z infrastrukturą 

14.  XLIV/276/2018 28-03-2018 zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – 

Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie z 

obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do 

budżetu Gminy Borek Wlkp., 

15.  XLIV/277/2018 28-03-2018 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego i zawarcia umowy dzierżawy w trybie 

bezprzetargowym  

16.  XLIV/278/2018 28-03-2018 zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

17.  XLIV/279/2018 28-03-2018 zmian budżetu i w budżecie na rok 2018 

 

18.  XLIV/280/2018 28-03-2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  

Borek Wlkp. na lata 2018 – 2024 

19.  XLV/281/2018 10-05-2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. za rok 

2017 

20.  XLV/282/2018 10-05-2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. za 

rok 2017 

21.  XLV/283/2018 10-05-2018 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego 

w 2018r. 

22.  XLV/284/2018 10-05-2018 sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych  

w Zalesiu i Koszkowie  

23.  XLV/285/2018 10-05-2018 zmian budżetu i w budżecie na rok 2018 

24.  XLV/286/2018 10-05-2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek 

Wlkp. na lata 2018– 2024 

25.  XLVI/287/2018 8-06-2018 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok 

26.  XLVI/288/2018 8-06-2018 udzielenia Burmistrzowi Borku Wlkp. absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 

27.  XLVI/289/2018 8-06-2018 ustalenia i przekazania projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Borek Wlkp. 

28.  XLVI/290/2018 8-06-2018 sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej  

w Borku Wlkp. 

29.  XLVI/291/2018 8-06-2018 uchylenia uchwały w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Borku Wlkp. oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

30.  XLVI/292/2018 8-06-2018 trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Borku Wlkp. oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania 



31.  XLVI/293/2018 8-06-2018 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Gostyniu 

wraz z odpowiedzią na skargę 

32.  XLVI/294/2018 8-06-2018 zmian budżetu i w budżecie na rok 2018 

33.  XLVI/295/2018 8-06-2018 powołania doraźnej komisji statutowej do opracowania 

zmian w Statucie Gminy Borek Wlkp. 

34.  XLVI/296/2018 8-06-2018 ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Borku Wlkp. 

35.  XLVII/297/2018 28-06-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

36.  XLVII/298/2018 28-06-2018 zmian w  budżecie na rok 2018 

37.  XLVII/299/2018 28-06-2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek 

Wlkp. na lata 2018– 2024 

38.  XLVIII/300/2018 16-08-2018 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta  

i gminy Borek Wlkp. 

39.  XLVIII/301/2018 16-08-2018 przyjęcia Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie gminy  

Borek Wlkp. 

40.  XLVIII/302/2018 16-08-2018 wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Samorządów 

Południowo – Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla 

zrównoważonego rozwoju” i przystąpienia do 

Stowarzyszenia Gminy Borek Wielkopolski. 

41.  XLVIII/303/2018 16-08-2018 przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego zadań w zakresie 

zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 

2018/2019 

42.  XLVIII/304/2018 16-08-2018 zmian budżetu i w budżecie na rok 2018 

43.  XLVIII/305/2018 16-08-2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek 

Wlkp. na lata 2018– 2024 

44.  XLIX/306/2018 12-09-2018 Statutu Gminy Borek Wielkopolski 

45.  XLIX/307/2018 12-09-2018 sprostowania oczywistych omyłek pisarskich  

w załączniku do uchwały Nr XLIV/272/2018 Rady 

Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 marca 2018 roku w 

sprawie podziału Gminy Borek Wielkopolski na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 

46.  XLIX/308/2018 12-09-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutów 

sołectw Gminy Borek Wlkp.,  

- ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli 



w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 

130) wprowadziła pięcioletnią kadencję dla rady gminy  

i burmistrza dlatego zasadne jest również wydłużenie 

kadencji dla sołtysów i rad sołeckich, przewodniczącego 

Osiedla oraz Zarządu Osiedla Borek Wlkp. na 5 lat. 

47.  XLIX/309/2018 12-09-2018 zmiany Statutu Osiedla Borek Wlkp. 

48.  XLIX/310/2018 12-09-2018 obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w Gminie 

Borek Wielkopolski 

- uchwała Nr XLIX/310/2019 Rady Miejskiej z dnia 12 

września 2018r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej w Gminie Borek Wielkopolski zgodnie 

z art. 15 ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych, od obecnej kadencji rady gminy ma 

zastosowanie dodany tą ustawą art. 41a u.s.g. Zgodnie  

z tym przepisem grupa mieszkańców gminy, 

posiadających czynne prawa wyborcze do organu 

stanowiącego (czyli rady gminy), będzie mogła wystąpić 

z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Rada Miejska 

określiła w drodze uchwały: szczegółowe zasady 

wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia 

komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji 

tych inicjatyw oraz formalne wymogi, jakim będą 

musiały odpowiadać składane projekty. 

49.  XLIX/311/2018 12-09-2018 przyjęcia „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na 

lata 2019-2023” 

50.  XLIX/312/2018 12-09-2018 zmian budżetu i w budżecie na rok 2018 

51.  XLIX/313/2018 12-09-2018 przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

Oddział Terenowy w Poznaniu działki o nr ewid. 671/4, 

obręb Borek Wlkp. 

52.  XLIX/314/2018 12-09-2018 wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze 

przetargu nieruchomości składającej się z działki  

o numerze ewid. 827 obręb Borek Wlkp. 

53.  XLIX/315/2018 12-09-2018 sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych  

w Borku Wlkp. 

54.  L/316/2018 11-10-2018 zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 

określenia warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej oraz wskazania organów do tego uprawionych, 

55.  L/317/2018 11-10-2018 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 

ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych  



w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Borek Wielkopolski 

56.  L/318/2018 11-10-2018 przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Borek 

Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2019” 

57.  L/319/2018 11-10-2018  

 

utworzenia Żłobka Publicznego w Karolewie 

58.  L/320/2018 11-10-2018 

 

zmian budżetu i w budżecie na rok 2018 

59.  L/321/2018 11-10-2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek 

Wlkp. na lata 2018– 2024 

60.  I/1/2018 20-11-2018 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

 

61.  I/2/2018 20-11-2018 wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej  

Borku Wlkp. 

62.  I/3/2018 20-11-2018 powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady 

Miejskiej Borku Wlkp. 

 

63.  I/4/2018 20-11-2018 powołania komisji stałych Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

64.  II/5/2018 27-11-2018 powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Borku 

Wlkp.  

 

65.  II /6 /2018 27-11-2018 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  

z opłat oraz trybu ich pobierania 

 

66.  II /7 /2018 27-11-2018 

 

 

określenia stawek podatku od nieruchomości 

 

 

67.  II /8 /2018 27-11-2018 

 

 

ustalenia i przekazania do zaopiniowania projektu 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

na terenie gminy Borek Wlkp. 

 

68.  II /9 /2018 27-11-2018 

 

ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Borku Wlkp. 

69.  II /10 /2018 27-11-2018 

 

 

przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

Oddział Terenowy w Poznaniu działek o numerach ewid. 

671/4, 671/13, 671/20, 671/59, 671/60 obręb Borek Wlkp. 

70.  II /11 /2018 27-11-2018 

 

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 



71.  II /12 /2018 27-11-2018 

 

 

określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borek Wlkp. 

oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 

72.  II /13 /2018 27-11-2018 

 

utworzenia Żłobka Publicznego w Karolewie 

73.  II /14  /2018 27-11-2018 

 

ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku 

oraz wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt 

dziecka w żłobku, a także maksymalnej wysokości opłaty 

za wyżywienie 

74.  II /15 /2018 27-11-2018 zmian budżetu i w budżecie na rok 2018 

75.  II /16 /2018 27-11-2018 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek 

Wlkp. na lata 2018-2024 

76.  III/17/2018 19-12-2018 uchwalenia Wielkoletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Borek Wlkp. na lata 2019 – 2025 

77.  III/18/2018 19-12-2018 

 

uchwały budżetowej na rok 2019 

78.  III/19/2018 19-12-2018 

 

planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2019 

79.  III/20/2018 19-12-2018 

 

planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 

80.  III/21/2018 19-12-2018 udzielenia dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp.  

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich  

i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych 

wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących 

własności Gminy Borek Wlkp. 

81.  III/22/2018 19-12-2018 podwyższenia kryterium dochodowego  w celu 

udzielenia wsparcia  w ramach wieloletniego rządowego 

programu   " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -

2023 

82.  III/23/2018 19-12-2018 zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie 

posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych  wieloletnim 

programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu"  

na lata 2019-2023 

83.  III/24/2018 19-12-2018 uchwalenia gminnego wieloletniego programu 

osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-

2023 

84.  III/25/2018 19-12-2018 miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  

w rejonie ulicy Sportowej 

85.  III/26/2018 19-12-2018 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 

oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

na rok 2019 

86.  III/27/2018 19-12-2018 

 

powołania komisji stałych Rady Miejskiej Borku Wlkp. 



87.  III/28/2018 19-12-2018 wyrażenia zgody na zbycie udziałów oraz nabycie 

nowych udziałów w podwyższonym kapitale 

zakładowym spółki pn. Zakład Gospodarki Odpadami 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie 

88.  III/29/2018 19-12-2018 

 

zmian budżetu i w budżecie na rok 2018 

89.  IV/30/2018 27-12-2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 

opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokości 

dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, 

a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie 

 

2. Sytuacja finansowa Gminy 

2.1. Budżetu 

Uchwałą nr XLI/259/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. Rada Miejska uchwaliła budżet na 2018 rok po 

stronie planowanych dochodów w kwocie 36.578.603,00 zł, po stronie wydatków 36.553.603,00 zł. 

Nadwyżka budżetu wyniosła 25.000 zł. 

W ciągu roku dokonano zmian budżetu i w budżecie. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji 

celowych na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę, zmniejszenia 

dotacji celowych na wypłatę świadczeń wychowawczych, zwiększenia dotacji na realizację zadań 

bieżących własnych gminy, na realizację inwestycji własnych jednostek, zwiększenia subwencji 

oświatowej oraz zmian polegających na przeniesieniach planowanych wydatków. 

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 31 grudnia 2018 roku wynosił 35.830.409,47 zł,  

a wykonanie 35.064.843,32 zł, co stanowi 97,86%, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 

1.270.389,93 zł, wykonanie 851.576,82 zł tj. 67,03%. 

Plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2018 roku wyniósł 36.723.844,92 zł, a wykonanie 

34.137.772,69 zł, tj. 92,96%, w tym plan wydatków majątkowych stanowił 3.544.420,56 zł,  

a wykonanie 2.936.847,98 zł, tj. 82,86%. 

 

2.2. Poziom zadłużenia 

Na koniec 2018 roku zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 7.965.000,00 zł,  

z tytułu wykupu wierzytelności (umowa forfaitingowa) – 2.118.174,86 zł, co daje 10.083.174,86 zł  

i stanowi 28,76% wykonanych dochodów. 

 

2.3. Podatki i opłaty 

Podatek od osób fizycznych. 

W 2018 roku wystawiono – 2211 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych na łączną kwotę 

1.756.433,00 zł w tym: 

- podatek od nieruchomości – 693.418,00 zł, 

- podatek rolny – 1.060.771,00 zł, 

- podatek leśny – 2.244,00 zł. 

Opłaty: 

- opłata skarbowa wyniosła 21.984,00 zł, 

- opłata targowa wyniosła 30.836 zł, 

- opłata eksploatacyjna 28.327 zł. 

 



 

2.4 Zaległości podatkowe podmiotów 

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 658 811,02 zł. 

Do dnia 31.12.2018 r. wystawiono ogółem na zaległości podatkowe – 277 upomnień. 

 

3. Zamówienia publiczne 

W 2018 roku przeprowadzonych zostało 15 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Trzy 

z nich zostały unieważnione z uwagi na wysokość złożonych ofert, które znacznie przekraczały 

kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadań. Dwanaście postępowań 

zakończyło się udzieleniem zamówienia publicznego. 

Poniżej podsumowanie zakończonych postępowań i udzielonych zamówień. 

Lp Przedmiot zamówienia 

1. Dowożenie uczniów do szkół. Cz. I  Dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku 

Wlkp. wraz z oddziałami filialnymi w Wycisłowie i Zalesiu, Zespołu Szkół w Borku Wlkp., 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zimnowodzie i Przedszkola Samorządowego w Karolewie. 

2. Dowożenie uczniów do szkół. Cz. II Dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku 

Wlkp. wraz z oddziałami filialnymi w Wycisłowie i Zalesiu, Zespołu Szkół w Borku Wlkp., 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zimnowodzie i Przedszkola Samorządowego w Karolewie. 

3. Dowożenie uczniów do szkół. Cz. III Dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku 

Wlkp. wraz z oddziałami filialnymi w Wycisłowie i Zalesiu, Zespołu Szkół w Borku Wlkp., 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zimnowodzie i Przedszkola Samorządowego w Karolewie. 

4. Dowożenie uczniów do szkół. Cz. IV Dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku 

Wlkp. wraz z oddziałami filialnymi w Wycisłowie i Zalesiu, Zespołu Szkół w Borku Wlkp., 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zimnowodzie i Przedszkola Samorządowego w Karolewie. 

5. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych 

6. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w ramach następstw nieszczęśliwych 

wypadków członków OSP 

7. Zakup sceny mobilnej 

8. Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą 

dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Borek Wlkp. 

9. Przebudowa ul. Mickiewicza w Borku Wlkp. 

10. Wykonanie usługi polegającej na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 1 600 000,00 

PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek 

11. Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych 

oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu gminy Borek Wielkopolski do 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1a, gmina 

Jarocin w terminie do 31.12.2018 r. 

12. Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie w celu umożliwienia opieki nad dziećmi 

do lat 3 



13. Przebudowa i rozbudowa ul. Ks. Kan. E. Jęczkowskiego. 

14. Wykonanie usługi polegającej na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych zmieszanych 

oraz odpadów komunalnych selektywnie zbieranych z terenu gminy Borek Wielkopolski do 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGO w Witaszyczkach 1a, gmina 

Jarocin w terminie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

15. Dowożenie w 2019 – część 1 

Dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. wraz z oddziałami filialnymi 

w Wycisłowie i Zalesiu, Zespołu Szkół w Borku Wlkp., Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Zimnowodzie i Przedszkola Samorządowego w Karolewie. 

16. 

 

Dowożenie w 2019 – część 2 

Dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. wraz z oddziałami filialnymi 

w Wycisłowie i Zalesiu, Zespołu Szkół w Borku Wlkp., Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Zimnowodzie i Przedszkola Samorządowego w Karolewie. 

17. Dowożenie w 2019 – część 3 

Dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. wraz z oddziałami filialnymi 

w Wycisłowie i Zalesiu, Zespołu Szkół w Borku Wlkp., Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Zimnowodzie i Przedszkola Samorządowego w Karolewie. 

18. Dowożenie w 2019 – część 4 

Dowożenie do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. wraz z oddziałami filialnymi 

w Wycisłowie i Zalesiu, Zespołu Szkół w Borku Wlkp., Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Zimnowodzie i Przedszkola Samorządowego w Karolewie. 

19. "Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą na os. Powstańców Wlkp. - etap drogowy" 

 

4. Stan realizacji inwestycji 

4.1. Zadania inwestycyjne w 2018 r. 

Nazwa zadania Postęp w realizacji zadania 

Budowa drogi wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

na os. Powstańców Wlkp. 

Zakończono etap polegający na uzbrojeniu drogi w kanalizację 

deszczową wraz z przepompownią wód deszczowych i jej 

podłączeniem do sieci energetycznej. Kolejnym etapem realizacji jest 

budowa nawierzchni jezdni wraz chodnikami. Postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego zakończyło się podpisaniem 25. 

01 2019r. umowy z Wykonawcą. 

Przebudowa i rozbudowa ul. 

ks. Kan E. Jęczkowskiego w 

Borku Wlkp. 

Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania przebudowano drogę 

na długości 200 mb i wybudowano chodnik o długości 200 mb  

i szerokości od 1,25 do 1,50. W ramach inwestycji postawiono  

5 nowych punktów oświetlenia ulicznego. 

Przebudowa ul. 

Mickiewicza w Borku 

Wlkp. 

Zadanie zostało zakończone. W efekcie realizacji wykonano 

następujący zakres prac: 

Wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni oraz chodników i zjazdów, 

Wykonanie podbudowy jezdni oraz zjazdów z mieszanki niezwiązanej 

stabilizowanej mechanicznie, Ustawienie krawężników betonowych, 



Ułożenie nawierzchni jezdni częściowo z płyt pozyskanych z rozbiórki, 

częściowo z nowego materiału (trylinki) na długości 350m i  szerokości 

4,5m. Ułożenie nowej nawierzchni chodników z betonowej kostki 

brukowej na długości 350m.  Ułożenie nowej nawierzchni zjazdów. 

Regulację wysokościową wpustów, studni rewizyjnych kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej, zaworów wodociągowych i gazowych, 

studzienek telekomunikacyjnych. Oczyszczenie istniejących wpustów 

oraz studni. 

Przebudowa ul. 

Sienkiewicza w Borku 

Wlkp. 

Wykonano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego na I etap budowy. Wysokość 

oferty znacznie przekroczyła kwotę planowaną na realizację. Trwa 

poszukiwanie możliwości uzyskania dofinansowania na realizację 

zadania. 

Adaptacja pomieszczeń w 

budynku na Stadionie 

Miejskim w Borku Wlkp. na 

siłownię 

Wykonano dokumentację projektową. Trwa poszukiwanie możliwości 

uzyskania dofinansowania na realizację zadania. 

Zmiana sposobu 

użytkowania części szkoły 

w Zalesiu na trzy lokale 

mieszkalne z przebudową 

Wykonano projekt budowlany. Wykonano 3 odrębne przyłącza 

elektryczne dla zasilania każdego mieszkania. Planowane jest 

ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

wykonanie robót budowlanych. 

 

Przebudowa kanalizacji – 

ul. Zdzieska, Koźmińska 

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla 

przedmiotowego zadania z podziałem na następujące 3 etapy 

a) Budowa przykanalików do posesji i rynien w ciągu chodników przy 

ul. Zdzieskiej 

b) Przebudowa kanalizacji deszczowej z wpustami i podłączeniem 

przyłączy w jezdni ul. Zdzieskiej 

c) Przebudowa kanalizacji deszczowej z wpustami w ciągu  

ul. Koźmińskiej od ul. Zdzieskiej do rzeki Pogona. Dokumentacja 

zostanie wykonana do 31.05.2019r. 

„Rozbudowa Przedszkola 

Samorządowego w 

Karolewie w celu 

umożliwienia opieki nad 

dziećmi do lat 3” 

Rozbudowa: Powstał budynek,  jednokondygnacyjny, z dachem 

jednospadowym, tarasem zewnętrznym w którym umieszczone zostały 

dwie sale dla dzieci wraz z sanitariatem, wózkarnią, kotłownią, 

pomieszczenie socjalne, pomieszczenie dla opiekunów. Budynek 

zapewnia dostępność osobom niepełnosprawnym. 

Przebudowa: Zakres objął połączenie z obiektem przedszkola poprzez 

przejście między szatniami. 

Zagospodarowanie terenu polegało na utwardzeniu obszaru wzdłuż 

najdłuższego boku budynku w celu zapewnienia drogi pożarowej. 

 

 



4.2. Pozyskane środki zewnętrzne 

W 2018 roku realizowano projekt „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie”  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.  

W ramach operacji dokonano rekultywacji i uporządkowania terenu, zakupiono scenę mobilną, 

utwardzono kostką teren, dokonano nasadzeń drzew oraz zakupiono ławki i kosze na śmieci. Scena 

stanowi niezwykle pomocny element w przypadku np. organizacji dni miasta czy innych tego typu 

przedsięwzięć. Pozwala na występy artystów nawet "dużego formatu", a także stanowi doskonałe 

miejsce do zaprezentowania swoich umiejętności lokalnym wykonawcom, w tym również dzieciom, 

młodzieży jak i starszemu pokoleniu. 

Całkowity koszt realizacji inwestycji to 201.342,83 zł, z czego dofinansowanie ze środków 

zewnętrznych wyniosło 117.006,00 zł. 

W wyniku nawałnicy jaka przeszła w dniu 11.08.2017r. znacznemu zniszczeniu uległ park  

w Karolewie. Dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w ramach naboru „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej  

i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. Kwota dotacji 

28.722,00 zł została przeznaczona na zakup i nasadzenie krzewów (678 szt.), traw (400 szt.), bylin 

(400 szt.) i drzew (40 szt.). Realizacja zadania „Odtworzenie zabytkowego parku w Karolewie 

zniszczonego w wyniku nawałnicy z sierpnia 2017r.” została w całości zrealizowana ze środków  

z dotacji. 

W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata  

2016-2019”, Gmina Borek Wlkp. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Przebudowa 

ul. Kan. E. Jęczkowskiego w Borku Wlkp.”. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania  

w kwocie 80.738,00 zł, dzięki czemu na 200m położono nawierzchnię asfaltową oraz chodniki. 

Zadanie przyczyniło się do realizacji priorytetów określonych w programie: inwestycje w drogi 

lokalne w celu poprawy dostępności do centrów gospodarczych lub społeczno-kulturalnych dla 

przedsiębiorców i lokalnej społeczności oraz do terenów inwestycyjnych, inwestycje  w drogi lokalne 

lub węzły łączące te drogi z drogami wyższego rzędu, inwestycje w ciągi piesze lub pieszo-rowerowe 

na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach lokalnych. 

W 2018 roku Gmina Borek Wlkp. zawarła z Wojewodą Wielkopolskim umowę  w sprawie 

udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań w zakresie określonym w „Resortowym 

programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2018”. Kwota dotacji 

w wysokości 320.000,00 zł została przeznaczona na utworzenie miejsc opieki, czego finalnym 

momentem było wpisanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Żłobka Publicznego  

w Karolewie. Wydatki z dotacji obejmowały: roboty budowlane (roboty budowlano-montażowe, 

instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, wentylacja – 300.000,00 zł) oraz wyposażenie obiektu 

(20.000,00 zł). 

Kontynuacją podjętych działań był udział w 2018 roku w konkursie w ramach Resortowego 

programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2019. Gmina 

zakwalifikowała się do otrzymania dofinansowania w kwocie 33.000,00 zł, które zostanie 

przeznaczone na funkcjonowanie w żłobku miejsc dla 16 dzieci (w tym 1 dziecko niepełnosprawne). 

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na wynagrodzenie personelu, dostawę mediów, opłat 

administracyjnych, przygotowanie wyżywienia, koszty związane z utrzymaniem czystości, zajęcia 

dodatkowe dla dzieci, materiały dydaktyczne i zabawki, zakup środków higienicznych oraz koszty 

pośrednie m.in. obsługa księgowa). 



Zgodnie z obowiązującymi umowami zawartymi przed 2018 rokiem, dokonano obowiązku 

sprawozdawczego i monitorującego projektów: „Budowa kortu tenisowego w Borku Wlkp.”, 

„Usprawnienie systemu technicznego OSP w Borku Wlkp. poprzez zakup samochodu ratowniczo-

gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem” oraz „Przebudowa drogi łączącej ul. Dworcową  

z ul. Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.”. 

 

5. Zadania remontowe i fundusz sołecki 

5.1. Komunikacja i remonty dróg 

5.1.1. Komunikacja 

Wydanych zostało 6 zezwoleń na realizację regularnych przewozów specjalnych. 

5.1.2.Remonty dróg 

Wyremontowano ulicę Szkolną – nawierzchnia jezdni oraz całkowita wymiana nawierzchni 

chodnika. Stworzono dodatkowe miejsca postojowe dzięki utwardzeniu pobocza płytami typu 

JUMBA. 

Wykonano remont nawierzchni fragmentu ul. Rynek. 

Wykonano remont powierzchniowy drogi w miejscowości Celestynów. 

Wyremontowano 1 przepust w miejscowości Skoków.  

Wykonano ewidencję dróg gminnych wraz z przeglądami dróg i obiektów mostowych  

Ponadto wykonywano czynności związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych polegające na: 

remontach cząstkowych: 

– utwardzaniu dróg gruntowych tłuczniem, 

– wymianie oznakowania drogowego, 

– malowaniu oznakowania poziomego, 

– wycince krzewów, 

– koszeniu poboczy. 

 

5.2. Fundusz sołecki 

W gminie Borek Wlkp. na podstawie uchwały Nr XLII/ 238 /2014 RADY MIEJSKIEJ BORKU 

WLKP. Z DNIA 27 MARCA 2014 ROKU w sprawie: wyodrębnienia w budżecie Gminy Borek 

Wlkp. środków stanowiących fundusz sołecki kontynuowane były przedsięwzięcia realizujące 

fundusz sołecki. 

W 2018 roku plan funduszu sołeckiego opiewał na kwotę 386.764,00 zł a wykonanie wyniosło 

98,92% tj. 382.596,04 zł. Gmina wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego o częściowy zwrot  

z budżetu państwa części wydatków funduszu sołeckiego w kwocie 81.971,20 zł. 

 

Sołectwo Przedsięwzięcie Wykonanie 

Grodnica Zakup materiałów na naprawę drogi  
Zakupiono 40 ton tłucznia 

nawierzchniowego 0,63 mm  

Bruczków 
Remont drogi gminnej i zbieranie 

poboczy w pasie drogi gminnej 

Wykonano remont drogi gminnej 

przy bloku 

Celestynów Remont drogi gminnej 

Wykonano remont 1500 m2 drogi 

metodą powierzchniowego 

utwardzenia 



Jeżewo Remont drogi przy blokach w Jeżewie Wykonano remont 288,3 m2 drogi 

Karolew 
Remont drogi gminnej przy bloku nr 

13,14 i 15 

Wykonano remont drogi gminnej 

poprzez zerwanie starej 

nawierzchni     i ułożeniu kostki 

na powierzchni 60 m2 

Karolew 

Przełożenie kostki i wykonanie po 5 

miejsc postojowych przy bloku nr 11 i  11 

miejsc postojowych przy blokach nr 18B 

- 18A 

Wykonano 16 miejsc postojowych 

Skoków Remont chodnika przy drodze gminnej 
Wyremontowano 100  m2 

chodnika 

Bruczków 
Remont drogi gminnej i zbieranie 

poboczy w pasie drogi gminnej 

Zebrano pobocza w pasie drogi 

gminnej  

Karolew Koszenie rowów w pasie dróg gminnych 
Wykoszono trawy w pasie dróg 

gminnych 

Koszkowo 
Odnowa nawierzchni chodnika przy 

drodze gminnej 

Wykonano mapę na realizację 

przedsięwzięcia oraz ułożono 50 

m2 chodnika  

Skokówko Czyszczenie rowów przy drodze gminnej  Wyczyszczono 650 mb rowów 

Strumiany 
Wycinka krzewów i odmulanie rowów 

przy drodze gminnej 

Wykonano wycinkę krzewów na 

odcinku 700 mb oraz odmulenie 

rowu na odcinku 700 mb przy 

drodze gminnej 

Studzianna 

Utwardzenie poboczy przy drodze 

gminnej oraz wycinka krzewów w pasie 

drogowym 

Utwardzono 170 mb poboczy                

i dokonano wycinki 10 mb 

krzewów 

Trzecianów Zrywanie poboczy przy drodze gminnej 
Zerwano pobocza przy drodze 

gminnej 

Trzecianów Wykaszanie rowów przy drodze gminnej 
Wykoszono trawy przy drodze 

gminnej 

Wycisłowo 
Zbieranie poboczy oraz przycinanie 

drzew i krzewów przy drodze gminnej  

Zebrano pobocza oraz przycięto 

drzewa i krzewy przy drodze 

gminnej 

Zalesie 
Czyszczenie rowów, wymiana 

skruszałych rur w rowie drogi gminnej 
Wyczyszczono 700 mb rowów 

Głoginin 
Przebudowa chodnika przy drodze 

gminnej 
Ułożono 73 m2 kostki brukowej  

Maksymilianów Zakup i montaż lampy solarnej 

Wykonano mapę na realizację 

przedsięwzięcia oraz zakupiono               

i zamontowano lampę solarną 

hybrydową  



135815 135786,90 99,98   

Jawory 
Najem - dzierżawa gruntu pod plac zabaw 

(rekreacyjny) 
Opłacono dzierżawę gruntu 

420 395,09 94,07   

Zalesie 
Zakup sprzętu, wyposażenia  oraz 

umundurowania dla OSP Zalesie 
Zakupiono sprzęt ppoż. 

Strumiany 
Wykonanie i montaż bramy do remizy 

OSP 

Wykonano i zamontowano bramę 

garażową 

Zalesie 
Zakup sprzętu, wyposażenia  oraz 

umundurowania dla OSP Zalesie 

Zakupiono umundurowanie  

i sprzęt ppoż. 

6008 6007,72 100,00   

Maksymilianów 
Zakup tablicy ogłoszeniowej i kosza na 

śmieci 
Zakupiono kosz na śmieci 

Karolew 
Usługa utrzymania czystości na terenie 

Karolewa 

Wykoszono trawy na terenie 

Karolewa 

Leonów 
Utrzymanie czystości i porządku  

w sołectwie 
Wykonano prace porządkowe 

Bruczków 
Zakup kosiarki do trawy (traktorek)  

i paliwa 
Zakupiono paliwo do kosiarki 

Dąbrówka 

Zakup materiałów na zagospodarowanie i 

utrzymanie zieleni, zakup kosy 

spalinowej 

Zakupiono paliwo do kosiarki, 28 

szt. krzewów ozdobnych, kosę 

spalinową i środki ochrony roślin 

Głoginin 
Zakup materiałów i usług na 

zagospodarowanie i utrzymanie zieleni  

Zakupiono paliwo do kosiarki  

i środki ochrony roślin 

Grodnica 

Zakup materiałów na zagospodarowanie i 

utrzymanie zieleni, zakup paliwa i części 

do kosiarki 

Zakupiono paliwo i olej do 

kosiarki oraz krzewy ozdobne 

Jawory 
Utrzymanie zieleni (zakup paliwa  

i materiałów do kosy spalinowej) 
Zakupiono olej i części do kosy 

Jeżewo 
Zakup materiałów na zagospodarowanie i 

utrzymanie zieleni 

Zakupiono paliwo i części 

zamienne do kosiarki 

Koszkowo 
Zakup materiałów na zagospodarowanie i 

utrzymanie zieleni 

Zakupiono paliwo i części 

zamienne do kosiarki 

Siedmiorogów 

Pierwszy 

Zakup materiałów na zagospodarowanie i 

utrzymanie zieleni 

Zakupiono paliwo do kosy 

spalinowej 

Skokówko 

Zakup materiałów na zagospodarowanie i 

utrzymanie zieleni, zakup kosiarki i 

części do kosiarki 

Zakupiono kosiarkę do trawy, 

części do kosy spalinowej oraz 

paliwo oraz krzewy ozdobne 

Studzianna 
Zakup kosiarki oraz materiałów na 

zagospodarowanie i utrzymanie zieleni 

Zakupiono części zamienne do 

kosy spalinowej 

Trzecianów Zakup kosiarki spalinowej Zakupiono kosiarkę do trawy 



Wycisłowo 

Utrzymanie czystości, zieleni oraz zakup 

materiałów i usług na konserwację 

urządzeń na placu zabaw 

Zakupiono paliwo do kosiarek 

Zimnowoda 
Zakup wykaszarki oraz materiałów na 

zagospodarowanie zieleni  

Zakupiono kosę Stihl, żyłkę  

i tarczę, paliwo, 2 opryskiwacze 

Głoginin 
Zakup materiałów i usług na 

zagospodarowanie  i utrzymanie zieleni  

Wykonano koszenie traw i 

zagospodarowanie zieleni 

Karolew 
Usługa zagospodarowania i utrzymania 

zieleni 
Wykonano prace porządkowe 

Leonów 
Usługa zagospodarowania i utrzymania 

zieleni 

Wykoszono trawy 

i zagospodarowano zieleń 

Skoków Zagospodarowanie i utrzymanie zieleni Skoszono trawy w sołectwie 

Zalesie 
Usługa zagospodarowania i utrzymania 

zieleni 
Skoszono trawy w sołectwie 

Bruczków 
Zakup kosiarki do trawy (traktorek)  

i paliwa 
Zakupiono traktorek do trawy 

Jawory Montaż lamp w wiosce (usługa) 
Zainstalowano 3 lampy 

oświetleniowe 

48378 46569,06 96,26   

Bolesławów 
Organizacja imprez kulturalno - 

rekreacyjnych 

Zakupiono nagrody na Dzień 

Dziecka 

Głoginin 

Organizacja imprez kulturalno - 

rekreacyjnych wspólnie z sołectwem 

Maksymilianów 

Zakupiono nagrody na  Dzień 

Dziecka 

Grodnica 
Organizacja imprez kulturalno-

rekreacyjnych  

Zakupiono nagrody na Dzień 

Dziecka 

Jawory 
Organizacja imprez kulturalno-

rekreacyjnych (dożynki , Dzień Dziecka) 

Zakupiono nagrody na  Dzień 

Dziecka 

Leonów 
Organizacja imprez kulturalno - 

rekreacyjnych  

Zakupiono nagrody na Dzień 

Dziecka 

Maksymilianów 

Organizacja imprez kulturalno - 

rekreacyjnych wspólnie z sołectwem 

Głoginin 

Zakupiono nagrody na Dzień 

Dziecka 

Siedmiorogów 

Pierwszy 

Organizacja imprez kulturalno - 

rekreacyjnych  

Zakupiono nagrody na Dzień 

Dziecka 

Strumiany 
Organizacja imprez rekreacyjno-

kulturalnych 

Zakupiono nagrody na Dzień 

Dziecka i Wieczór piosenki 

biesiadnej 

Wycisłowo 
Organizacja imprez kulturalno - 

rekreacyjnych 
Zakupiono zabawki na Mikołajki 

Zalesie 
Organizacja imprez kulturalno - 

rekreacyjnych  

Zakupiono materiały na 

rekonstrukcję strojów 

wielkanocnych przebierańców 



Zimnowoda 
Organizacja imprez kulturalno-

rekreacyjnych  
Zakupiono zabawki na Mikołajki 

Bolesławów 
Organizacja imprez kulturalno - 

rekreacyjnych 

Wykonano oprawę muzyczną 

dożynek 

Bruczków 
Organizacja imprez kulturalno - 

rekreacyjnych (usługa) 

Ochrona dożynek, oprawa 

muzyczna, ustawienie sceny 

Dąbrówka 
Organizacja imprez kulturalno - 

rekreacyjnych 

Wykonano oprawę muzyczną 

festynu 

Głoginin 

Organizacja imprez kulturalno - 

rekreacyjnych wspólnie z sołectwem 

Maksymilianów 

Ochrona i oprawa muzyczna 

dożynek 

Jawory 
Organizacja imprez kulturalno-

rekreacyjnych (dożynki , Dzień Dziecka) 

Wykonano oprawę muzyczną 

dożynek 

Koszkowo 
Organizacja imprez kulturalno - 

rekreacyjnych (usługi) 

Wykonano oprawę muzyczną 

dożynek 

Leonów 
Organizacja imprez kulturalno - 

rekreacyjnych  

Wykonano oprawę muzyczną 

dożynek 

Siedmiorogów 

Pierwszy 

Organizacja imprez kulturalno - 

rekreacyjnych  

Wykonano oprawę muzyczną 

dożynek 

Skoków 
Organizacja imprez kulturalno - 

rekreacyjnych  

Wykonano oprawę muzyczną 

dożynek, ochrona oraz usługę 

poligraficzną 

Studzianna 
Organizacja imprez kulturalno - 

rekreacyjnych 

Wykonano oprawę muzyczną 

dożynek 

Wycisłowo 
Organizacja imprez kulturalno - 

rekreacyjnych 

Wykonano oprawę muzyczną 

dożynek 

Zalesie 
Organizacja imprez kulturalno - 

rekreacyjnych  

Wykonano oprawę muzyczną 

dożynek 

Jeżewo Wynagrodzenie świetlicowej Odprowadzono składkę 

Siedmiorogów 

Pierwszy 
Wynagrodzenie świetlicowego Odprowadzono składkę 

Studzianna 
Wynagrodzenie świetlicowego  

oraz palacza 
Odprowadzono składkę 

Zalesie Wynagrodzenie świetlicowego Odprowadzono składkę 

Grodnica 
Wynagrodzenie świetlicowego  

oraz operatora kosy spalinowej 
Wypłacono wynagrodzenie 

Jeżewo Wynagrodzenie świetlicowej Wypłacono wynagrodzenie 

Koszkowo 
Wynagrodzenie operatora kosy 

spalinowej 
Wypłacono wynagrodzenie 

Siedmiorogów 

Pierwszy 
Wynagrodzenie świetlicowego Wypłacono wynagrodzenie 

Strumiany Wynagrodzenie świetlicowego Wypłacono wynagrodzenie 

Studzianna 
Wynagrodzenie świetlicowego  

oraz palacza 
Wypłacono wynagrodzenie 

Zalesie Wynagrodzenie świetlicowego Wypłacono wynagrodzenie 



Zimnowoda 
Wynagrodzenie świetlicowego  

i palacza 
Wypłacono wynagrodzenie 

Dąbrówka 
Zakup siatki, piasku na boisko do 

siatkówki oraz tablicy informacyjnej 
Zakupiono tablicę ogłoszeniową 

Dąbrówka 
Zakup kostki oraz krawężników w celu 

utwardzenia terenu przy placu zabaw 

Zakupiono 130 m2 kostki i 25 

sztuk obrzeży 

Głoginin 
Zakup materiałów na remont sceny i 

świetlicy, środków czystości do świetlicy  

Zakupiono materiały budowlane 

na remont sceny i świetlicy oraz 

środki czystości na utrzymanie 

porządku w świetlicy 

Grodnica 
Zakup materiałów i wyposażenia do 

świetlicy  

Zakupiono gaśnicę, meble 

kuchenne, stół i krzesło 

Jawory 
Zakup beli do huśtawek i konserwacja 

urządzeń na placu zabaw 

Zakupiono 2 bele do huśtawek                 

i materiały na konserwację 

urządzeń 

Jawory 
Zakup materiałów i wyposażenia do 

świetlicy 

Zakupiono gaśnicę do świetlicy, 

kuchnię gazowo - elektryczną, 

grill, grzejniki olejowe i drobne 

art. agd 

Jeżewo 
Zakup materiałów i wyposażenia do 

świetlicy  
Zakupiono drobne artykuły agd 

Koszkowo Zakup urządzeń na plac zabaw  
Zakupiono piaskownicę i dwie 

ławki 

Koszkowo Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 

Zakupiono lodówkę, kuchnię 

elektryczną oraz drobne artykuły 

agd 

Leonów 
Zakup materiałów i wyposażenia oraz 

utwardzenie terenu przed świetlicą 
Zakupiono dwa kosze na śmieci 

Maksymilianów 
Zakup tablicy ogłoszeniowej i kosza na 

śmieci 
Zakupiono tablicę ogłoszeniową 

Siedmiorogów 

Drugi 
Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej Zakupiono 21 krzeseł 

Siedmiorogów 

Pierwszy 
Zakup materiałów do świetlicy Zakupiono środki czystości 

Skokówko 
Zakup materiałów i wyposażenia do 

świetlicy 

Zakupiono kuchnię elektryczną, 

pochłaniacz pary, gaśnicę, 

materiały elektryczne i drobne art. 

agd 

Skokówko 
Zakup materiałów do ogrodzenia 

świetlicy (siatka, słupki, brama, cement) 

Zakupiono materiały na 

wykonanie ogrodzenia 

Studzianna 
Zakup materiałów i wyposażenia do 

świetlicy  
Zakupiono drabinę 

Wycisłowo 

Zakup urządzenia i ławek na plac zabaw 

oraz przyczepki do kosiarki samobieżnej 

(traktorka) 

Zakupiono trzy ławki 



Wycisłowo 

Utrzymanie czystości, zieleni oraz zakup 

materiałów i usług na konserwację 

urządzeń na placu zabaw 

Zakupiono materiały na 

konserwację urządzeń na placu 

zabaw 

Zalesie 
Zakup materiałów i wyposażenia do 

świetlicy 

Zakupiono 9 stolików i 18 

ławeczek używanych, materiał na 

obrusy, 21 stołów, 12 krzeseł,  

3 wieszaki, drobne art. agd 

Zimnowoda Zakup środków czystości do świetlicy Zakupiono środki czystości 

Jawory Remont dachu na świetlicy 
Położono blachę na dachu 

świetlicy 

Karolew Naprawa urządzeń na placu zabaw 
Naprawiono urządzenia na placu 

zabaw 

Leonów 
Utrzymanie i konserwacja urządzeń na 

placu zabaw 
Wykonano konserwację urządzeń 

Leonów Remont bieżący świetlicy  

Wytynkowano 80 m2 ścian 

tynkiem szlachetnym i 

pomalowano 180m2 elewacji 

świetlicy 

Siedmiorogów 

Pierwszy 
Remont świetlicy wiejskiej 

Wykonano malowanie elewacji 

zewnętrznej na powierzchni 250 

m2, dwóch drzwi, podbitki na 

powierzchni 35 m2, 10 m2 komina 

oraz położono 10 m2 gresu, 

zamontowano okno plastikowe  

o wymiarach 90 x 70 cm  

Skoków Odrestaurowanie placu zabaw 
Odrestaurowano urządzenia na 

placu zabaw 

Trzecianów Remont dachu na wigwamie 
Wykonano remont dachu na 

wigwamie 

Wycisłowo 

Utrzymanie czystości, zieleni oraz zakup 

materiałów i usług na konserwację 

urządzeń na placu zabaw 

Naprawiono kosiarkę samobieżną 

- traktorek 

Bruczków 
Zakup materiałów i wyposażenia do 

świetlicy 

Wykonano pranie firan oraz 

malowanie drzwi i montaż 

wentylacji w pomieszczeniach 

kuchennych świetlicy 

Grodnica 
Postawienie pomieszczenia do 

przechowywania sprzętu 

Wykonano mapę sytuacyjną  

i postawiono pomieszczenie  

o wymiarach 5x3 m 

Leonów 
Zakup materiałów i wyposażenia oraz 

utwardzenie terenu przed świetlicą 
Utwardzono 33 m2 terenu 

Siedmiorogów 

Pierwszy 
Utwardzenie terenu przed świetlicą 

Wykonano mapę na realizację 

przedsięwzięcia oraz utwardzono 

41 m2 terenu przed świetlicą  



Strumiany 

Wykonanie przyłącza elektrycznego oraz 

instalacja kuchni elektrycznej i 

podgrzewacza do wody 

Wykonano przyłącze elektryczne 

oraz instalację kuchni elektrycznej 

i podgrzewacza do wody 

Strumiany Wywóz nieczystości ze świetlicy Wywieziono nieczystości 

Wycisłowo 

Doprowadzenie zasilania energetycznego 

do płyty tanecznej  oraz zwiększenie 

mocy zabezpieczenia 

Doprowadzono zasilanie 

energetyczne do placu zabaw  

(I etap) oraz zwiększono moc 

zabezpieczenia  

Bolesławów 
Budowa altany drewnianej wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą 

Doprowadzono zasilanie 

energetyczne i wykonano 

instalację wewnętrzną; zakupiono 

materiały na wykonanie toalety  

i ogrodzenia; wykonano 

ogrodzenie betonowe na odcinku 

36 mb 

Dąbrówka 
Budowa altany ogrodowej na placu 

rekreacyjnym 

Położono gonty na konstrukcji 

dachowej 

Grodnica Budowa altany drewnianej 
Dokończono wykonanie wejścia 

do świetlicy 

Siedmiorogów 

Drugi 

Zakup i adaptacja budynku na świetlicę 

wiejską 

Położono 26 m2 płytek  

w pomieszczeniu gospodarczym, 

założono 14 lamp 

oświetleniowych zakupiono piec 

kaflowy oraz wykonano wejście 

do świetlicy 

Skokówko Budowa altany drewnianej   

Pomalowano ściany, 

zainstalowano WC, dokończono 

prace związane z instalacją 

elektryczną 

Zimnowoda 
Modernizacja świetlicy wiejskiej  

w Zimnowodzie 

Zakupiono materiały budowlane 

na wyrównanie i szpachlowanie 

ścian i sufitu, podwieszono sufit, 

ułożono płytki, zakupiono 

materiały instalacyjne c.o.   

Wycisłowo 

Zakup urządzenia i ławek na plac zabaw 

oraz przyczepki do kosiarki samobieżnej 

(traktorka) 

Zakupiono urządzenie zabawowe 

184166 181861,49 98,75   

Bruczków 
Zagospodarowanie boiska sportowego i 

budynku stanowiącego zaplecze 

Zakupiono linkę do piłki 

plażowej, materiały budowlane 

Dąbrówka 
Zakup siatki, piasku na boisko do 

siatkówki oraz tablicy informacyjnej 

Zakupiono siatkę do siatkówki 

plażowej oraz 23 tony piasku 

sortowanego 

Głoginin Zakup piasku do piłki plażowej 
Zakupiono piasek do piłki 

plażowej 



Głoginin Zakup wyposażenia na boisko sportowe  

Zakupiono bramki do piłki 

nożnej, zestawy do piłki 

siatkowej, piłki 

Bruczków 
Zagospodarowanie boiska sportowego i 

budynku stanowiącego zaplecze 

Wykonano usługę sprzętową, 

wywieziono gruz i dostarczono 

piasek, zamontowano 2 drzwi 

zewnętrzne 

11977 11975,78 99,99   

   

386764 382596,04 98,92   

 

 

 



5.3. Pozostałe prace remontowe 

Remont starej części przedszkola, dolna kondygnacja. 

 

6. Infrastruktura techniczna i zagospodarowanie przestrzenne. 

6.1. Infrastruktura techniczna 

6.1.1. Wydane decyzje 

– 38 decyzji o zgodzie na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie dróg gminnych 

– 27 decyzji o zgodzie na umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym 

– 31 decyzji o zgodzie na zajęcie pasa drogowego 

– 3 decyzje o zgodzie na lokalizację zjazdu 

 

6.1.2.Oświetlenie uliczne: 

W 2018 roku Gmina Borek Wlkp. wydała: 

– na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego: 229 413,21 zł, 

–  na zakup usług remontowych oświetlenia pozostającego w zarządzie Gminy: 4956,90 zł, 

– na konserwację oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek firmy Eneos: 136 850,84 zł. 

 

6.1.3. Gospodarka wodno-ściekowa 

1) Gospodarka wodna. 

Gmina Borek Wlkp. położona jest w zlewni Kanału Obry i odwadniana jest za pośrednictwem kilku, 

płynących na północ cieków. Wschodnią część terenu odwadnia rzeka Pogona i jej dopływy. 

Zachodnia część położona jest w dorzeczu granicznej Dąbrówki. Uzupełnieniem sieci rzecznej  

są drobne, bezpośrednie dopływy Kanału Obry. Wody powierzchniowe  skoncentrowane są zatem  

w północnej części gminy oraz na jej wschodnich i zachodnich obrzeżach. Natomiast rozległe 

wysoczyznowe wnętrze gminy jest niemal  bezwodne.  

Teren gminy położony jest w strefie najniższych odpływów w Polsce. Wynika to głównie z niedoboru 

opadów i małej zdolności retencyjnej zlewni Kanału Obry. Dlatego też w 2003 r. w dolinie rzek 

Pogony i Serawy został wybudowany zbiornik retencyjny Jeżewo o pojemności 1,6 mln m3.  

Stan sanitarny wód powierzchniowych pozostawia wiele do życzenia. Kanał Obry prowadzi wody 

mocno zanieczyszczone. Stale przekraczają normy wód klasowych związki biogenne (m.in. bardzo 

wysokie stężenia wszystkich związków azotu i fosforu), a okresowo substancje organiczne. Wysokie 

jest zasolenie wód. Wreszcie, na całej długości rzeka ma  bardzo zły stan bakteriologiczny. Źródłem 

zanieczyszczeń są wody licznych dopływów m.in. odwadniających teren gminy rzek Pogony  

i Dąbrówki.  Do rzeki zrzucane są ścieki z oczyszczalni komunalnej w Karolewie, oczyszczalni Domu 

Opieki Społecznej w Zimnowodzie.  

 

2) Zaopatrzenie w wodę. 

W Gminie Borek Wlkp. zwodociągowane jest 30 wiejskich jednostek osadniczych oraz miasto  

Borek  Wlkp. Wszystkie jednostki osadnicze w gminie włączone są w zbiorcze systemy 

wodociągowe. Z dostawy wody pitnej z sieci wodociągowych korzystać może cała ludność. Każda 

posesja posiada indywidualne przyłącze wodociągowe.  

Na terenie gminy działa 5 wodociągów komunalnych w następujących miejscowościach: Jeżewo, 

Koszkowo, Siedmiorogów Drugi, Zalesie i  Karolew. 



Stan techniczny czynnych ujęć i stacji uzdatniania wody jest bardzo dobry. Zaopatrzenie w wodę  

na terenie gminy Borek Wlkp. uznać należy za dobre. Łączna długość sieci wodociągowych wynosi 

149,86 km. 

Spółka w 2018r. dostarczyła do odbiorców 837.988 tys. mᶟ wody. 

Jakość wody pitnej dostarczanej wodociągami jest dobra do spożycia i pod ciągłą kontrolą 

Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Przepustowość istniejących sieci jest wystarczająca i pozwala na dalszą rozbudowę systemów 

wodociągowych. 

W roku ubiegłym zostały wykonane modernizacje stacji uzdatniania wody w Jeżewie, Zalesiu, 

Siedmiorogowie Drugi i Karolewie. Z ważniejszych zadań planowanych na 2019r. jest wykonanie 

odwiertu studni głębinowej w miejscowości Karolew oraz budowa linii wodociągowej  

z miejscowości Wygoda do miejscowości Siedmiorogów II tworząc obieg zamknięty wszystkich 

wodociągów. 

   

3) Gospodarka ściekowa. 

Stan gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Borek Wlkp. należy uznać za niezadowalający. 

Nieuregulowana gospodarka ściekowa jest zasadniczą przyczyną degradacji środowiska naturalnego, 

a w szczególności wód powierzchniowych i gruntowych. 

 Pełne zwodociągowanie gminy  powoduje stały wzrost zużycia wody i ilości odprowadzanych 

ścieków. Na terenie gminy funkcjonuje biologiczno - przemysłowa oczyszczalnia ścieków , która 

została oddana do użytku w 2004r. Przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 1026,0 mᶟ na dobę. 

W 2018r. oczyszczalnia oczyściła 132.356,78 m3 ścieków komunalnych, 49.637,30 m3 ścieków 

przemysłowych oraz 22.505 m3 ścieków dowożonych.  

Oczyszczalnia jest wykorzystywana w 50 %. Osad ściekowy Spółka zagospodarowuje rolniczo  

na podstawie sprawozdania o zastosowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.  

Oczyszczalnia oczyszcza ścieki przemysłowe z ZPM „MRÓZ” oraz z innych   lokalnych zakładów. 

Na chwilę obecną na oczyszczalnię doprowadzane są ścieki komunalne  kolektorem  sanitarnym  

z miejscowości : Jeżewo, Borek Wlkp., Skoków, Bruczków oraz Karolew. Łączna długość sieci 

kanalizacyjnej wynosi 28,6 km  i przyłączonych jest do niej  52 % mieszkańców gminy. Na sieci  

kanalizacyjnej znajduje się 13 przepompowni ścieków na bieżąco monitorowanych. Obecnie  

w trakcie budowy jest sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimnowoda i Cielmice , która 

zostanie oddana w tym roku do użytku.  

W przyszłych latach planuje się skanalizowanie miejscowości Głoginin, na   który wykonany jest już 

projekt. Obecnie z miejscowości nie skanalizowanych ścieki bytowe są dostarczane na oczyszczalnię 

wozami asenizacyjnymi BZWiK Sp. z o.o. w Karolewie. 

 

6.2. Gospodarka przestrzenna 

Na terenie gminy Borek Wlkp. obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Borek Wlkp.  zatwierdzone Uchwałą Nr V/29/2003 Rady Miejskiej  

Borku Wlkp. z dnia 6 lutego 2003 r.  zmienionego Uchwałą nr XXXVI/270/2009 Rady Miejskiej 

Borku Wlkp. z dnia 29 października 2009 r. oraz zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

Nr VI/16/2015 z dnia 12 lutego 2015r. 

 

Obowiązują  następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

1. „Jeżewska” - obejmuje obszar o powierzchni około 15,7 ha, przeznaczony pod lokalizację 

obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz teren obsługi produkcji w gospodarstwach 



rolnych. 

2. „Jeżewo – tereny sportowe” - obejmuje obszar o powierzchni około 2,5 ha przeznaczony pod 

lokalizację terenów sportu i rekreacji oraz parkingu. 

3. „Jeżewo – tereny rekreacyjne” - obejmuje obszar o powierzchni około 14,4 ha przeznaczony 

pod tereny sportu i rekreacji wraz z drogą publiczną. 

4. „Boisko” obejmuje obszar o powierzchni około 6 ha w planie przeznaczony pod lokalizację 

sportu ( kompleks boisk sportowych). 

5. „Frasunek” obejmuje obszar o powierzchni około 7,5 ha przeznaczony pod lokalizację obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów. 

6. „Borek – Trzecianów” obejmuje obszar o powierzchni około 50 ha, na którym planuje się 

lokalizacje obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz teren obsługi produkcji  

w gospodarstwach rolnych. 

7. Osiedle „Jaraczewska” obejmuje obszar o powierzchni około 6,9 ha, na którym planuje się 

lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

8. Osiedle „Powstańców Wlkp. 2” - obejmuje obszar o powierzchni około 19,4 ha,  w którym planuje 

się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo z funkcją usługową oraz 

komunikacją i infrastrukturą techniczną. 

9.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sportowej – obejmuje obszar 

0,74 ha, planuje się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, teren sportu 

i rekreacji, drogę publiczną i wewnętrzną. 

 

6.3. Oferta inwestycyjna Gminy Borek Wlkp. 

1. „Borek-Trzecianów” 

Teren położony jest w  kierunku południowo-zachodnim od centrum miasta  Borek Wlkp. (w stronę  

Trzecianowa). Objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Borek-

Trzecianów” i obejmuje obszar o powierzchni około 50 ha, na którym planuje się lokalizację 

obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz teren obsługi produkcji w gospodarstwach 

rolnych. Własność tych gruntów: gmina 5,4%, osoby fizyczne 94,6%. Dopuszczalny procent 

zabudowy: dla obszaru 4P i 9P do 30%, pozostały obszar do 40%. Wysokość obiektów: do 15m.Teren 

nie jest uzbrojony. Obecnie na terenie będącym własnością Gminy Borek budowana jest wieża 

nadawcza P4. 

2. „Jeżewska” 

Teren położony jest w północno-zachodniej części  miasta. Objęty jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego „Jeżewska” i obejmuje obszar o powierzchni około 15,7 ha, na 

którym planuje się lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz teren obsługi 

produkcji w gospodarstwach rolnych. Teren będący własnością Gminy Borek to około 7ha, pozostały 

obszar jest własnością prywatną. Dopuszczalny procent zabudowy: do 50%. Wysokość obiektów: do 

15m. Teren częściowo uzbrojony. 

3. Osiedle „Powstańców Wielkopolskich” 

Teren położony jest między ulicami: Powstańców Wlkp., Konopnickiej, Sportowej, Dworcowej oraz 

boiskiem sportowym. Objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla 

„Powstańców Wielkopolskich 2” i obejmuje obszar o powierzchni około 19,4 ha, w którym planuje 

się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo z funkcją usługową oraz 

komunikacją i infrastrukturą techniczną. Teren jest w części uzbrojony. Wielkość nowo wydzielanych 

działek: nie mniej niż 500m2. Obecnie Gmina Borek dysponuje 4 działkami budowlanymi 

przeznaczonymi na sprzedaż o powierzchni od 561m2 do 1049m2. 



4. Osiedle „Jaraczewska” 

Teren położony jest w południowo-wschodniej części miasta między ul. Szosa Jaraczewska a wsią 

Skoków. Objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla „Jaraczewska” 

i obejmuje obszar o powierzchni około 6,9 ha na którym planuje się lokalizację zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren jest w części uzbrojony. Wielkość nowo wydzielanych działek: 

nie mniej niż 1000m2. Własność Gminy to 0,8057m2, pozostały teren jest własnością prywatną  

i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borek Wlkp. 

- ostatnia zmiana miała miejsce w 2015r. W studium zostały wyznaczone między innymi tereny pod 

południową obwodnicę miasta, obszary potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych, lokalizacja 

punktu GPZ i korytarza infrastruktury technicznej. 

 

6.4. Decyzje i opinie 

Na stanowisku Architektura i Urbanistyka w 2018r. wydano: 

– 52 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy, 

– 2 zmiany decyzji o warunkach zabudowy i 1 przeniesienie decyzji, 

– 3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

– 98 zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, 

– wydano wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

– nadano 14 numerów porządkowych nieruchomości i naniesiono je na e-mapę gminy, 

– wydano opinie urbanistyczne i udzielono informacji na temat oferty inwestycyjnej naszej 

Gminy, obszarów przeznaczonych pod farmy fotowoltaiczne oraz przeznaczenia 

nieruchomości w planach. 

Został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ul. Sportowej. 

Udzielono również szczegółowej informacji dla ENEA S.A. na temat zapotrzebowania 

energetycznego przedsiębiorców wraz z załącznikami graficznymi oraz wstępnie określono miejsce  

lokalizacji Głównego Punktu Zasilania  wraz  z przebiegiem linii 110kV. 

Budowa wieży nadawczej P4 przy ul. Powstańców Wlkp. została oprotestowana przez 

mieszkańców,  w związku z czym w wyniku dogłębnych analiz została określona inna lokalizacja  

z dala od zabudowań mieszkalnych na gruntach gminnych. 

Podjęto wstępne analizy zagospodarowania gminy i zgodności z przepisami prawa w celu 

wytypowania obszarów pod lokalizację farm fotowoltaicznych. 

 

7. Gospodarka Odpadami i Ochrona Środowiska 

7.1. Gospodarka odpadami komunalnymi 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia 2018 r. 

 do 31 grudnia 2018 r. kształtują się na następującym poziomie: 

• wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.069.649,82 zł; 

• naliczenia (przypis) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1.129.578,02 zł; 

• nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

70.904,25 zł. 

 W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są upomnienia. W 2018 r. wystawiono   

697 upomnień. Poza tym wystawiono 256 tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji 



komorniczej. 

 W związku ze zmianami, mającymi miejsce na danych nieruchomościach, mieszkańcy Gminy 

Borek Wielkopolski w 2018 r. złożyli 358 zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Ponadto złożono 31 nowych deklaracji. 

 

 Na dzień 31 grudnia 2018 r. liczba osób zameldowanych na terenie gminy Borek Wlkp. 

wynosi  7.502. Natomiast zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba osób 

zamieszkujących nieruchomości położone na terenie gminy wynosi 6.568. Różnica w liczbie 

mieszkańców zameldowanych a wykazanych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika między innymi z faktu podejmowania nauki 

poza miejscem stałego meldunku przez uczniów oraz studentów. Ponadto w gminie zameldowane są 

osoby czynne zawodowo, które ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy, 

czy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Warto również zauważyć, że w deklaracji wymienia 

się osoby faktycznie zamieszkujące daną nieruchomość. Na bieżąco prowadzone są działania mające 

na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym. 

 

 Ilość właścicieli nieruchomości, którzy zdeklarowali selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych wynosi 82 %, natomiast zbiórkę nieselektywną zdeklarowało 18 % właścicieli. 

 

Poziomy recyklingu i ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych: 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2412) określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.   Jeżeli 

osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania jest równy bądź mniejszy niż poziom ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

wynikający z załącznika do ww. rozporządzenia, poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty. 

Gmina Borek Wlkp. osiągnęła poziom ograniczenia w wysokości 0,26 %. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, dla 2018 roku wynosi 30 %. 

Osiągnięty przez Gminę Borek Wlkp. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. 

frakcji odpadów wynosi 31,84 %. 

 W stosunku do odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, 

wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami ww. 

frakcji odpadów wynosi 100 %. 

 

7.2. Zadania z zakresu ochrony środowiska 

1.    Rozpatrywanie wniosków oraz wydawanie decyzji na wycinkę drzew – 46 spraw. 

2. Uczestniczenie w Powiatowym Programie usuwania wyrobów zawierających azbest  

-  przyjmowanie wniosków oraz organizacja zbiórki. 

W ramach prowadzonej akcji usunięto eternit  z 33 posesji na terenie gminy Borek Wlkp., łączna 

waga zutylizowanego eternitu wyniosła 71.276 kg. Koszty utylizacji eternitu wyniósł około 



20.000,00 zł z czego 6.500,00 zł zapłaciła gmina  a 13.500,00 zł dofinansowano z WFOŚIGW  

w Poznaniu. 

Prowadzone działania są konsekwencją realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest z terenu gminy Borek Wlkp. na lata 2008-2032” przyjętego uchwałą  

Nr XIX/132/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30.05.2008r. 

3. Przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków oraz dokonywanie rozliczeń i odbiorów zgodnie z uchwałą Nr VII/35/2011 

Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

Dokonano odbioru i dofinansowania  4 oczyszczalni ścieków – kwota dofinansowania wyniosła 

10.000,00 zł – środki pochodziły z budżetu gminy. 

4. Realizowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zgodnie z uchwałą  

Nr XLIV/274/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

W ramach realizacji programu w 2018 r. opieką zostało objęte 16 psów. Obecnie na terenie miejsca 

tymczasowego przetrzymywania , które znajduje się na terenie BZWiK  w Karolewie  jest 6 psów, 

pozostałe zostały adoptowane bądź przewiezione do schroniska w Henrykowie. 

Łączny koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyniósł 51.843,52 zł. 

5. Odtworzenie zabytkowego parku w Karolewie po nawałnicy w sierpniu 2017 r. 

W ramach przedsięwzięcia dokonano nasadzeń 40 drzew, 678 krzewów, 400 szt bylin oraz 400 szt. 

traw ozdobnych. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 28.722,00 zł. Środki te pozyskano  

z NFOŚiGW w Warszawie. Dodatkowo ze środków gminnych zakupiono 10 ławek i 10 koszy na 

śmieci za kwotę 10.000,00 zł 

6. Odbiór i utylizacja papy po nawałnicy – koszt:  12.780,10 zł 

7. Udrożniono ciek wodny od ul. Szosa Jaraczewska w Borku Wlkp. w kierunku rzeki Pogony w celu 

swobodnego odpływu wód opadowych z terenu miasta. 

8. Prowadzenie 7 spraw w związku ze złożonymi wnioskami o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz wydawanie zaświadczeń czy dana inwestycja wymaga decyzji 

środowiskowej. 

9. Zorganizowanie w porozumieniu z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Przyrodniczym Borek akcji 

wiosennego sadzenia drzewek na terenie gminy. 

Akcja ta miała na celu zadrzewienie wszystkich wolnych miejsc i nieużytków znajdujących się  

w gminie. Chcieliśmy przez to zrekompensować skutki nawałnicy z dnia 11 sierpnia 2011 r. 

Zainteresowani akcją mieszkańcy otrzymali nieodpłatnie około 3 tys. sadzonek. Zostały one  

pozyskane z Nadleśnictwa Piaski.  

 

8. Oświata, Wydarzenia Kulturalne, Promocja Gminy 

8.1. Baza oświatowa 

Baza oświatowa w gminie Borek Wlkp. jest dobrze rozwinięta. W 2018 roku funkcjonowały:  

1.1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp., utworzony w 2016 roku, w skład którego 

wchodzą: Przedszkole Samorządowe w Borku Wlkp. wraz z oddziałami zamiejscowymi  

w Wycisłowie i Zalesiu; Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. wraz ze 

Szkołą filialną im. E. Bojanowskiego w Wycisłowie i Szkołą filialną w Zalesiu.  Do szkoły 

podstawowej w Borku Wlkp. w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza 534 uczniów, do szkoły w 

Wycisłowie 19 uczniów (2 oddziały klasa I i II). W szkole w Zalesiu z uwagi na brak 

wystarczającej liczby uczniów nie utworzono już kolejny rok oddziału. Do przedszkola w Borku 

Wlkp. uczęszcza 119 przedszkolaków, w tym 69 w klasach „0”. Baza lokalowa Przedszkola 



Samorządowego w Borku Wielkopolskim z oddziałami zamiejscowymi  w Wycisłowie  i  Zalesiu 

kształtuje się następująco: 

Borek Wielkopolski – 3 sale przedszkolne, toaleta  wspólna dla dwóch grup, przystosowana dla 

dzieci przedszkolnych, trzecia grupa korzysta z toalety dla osób niepełnosprawnych - toaleta nie 

jest dostosowana dla małych dzieci. Sale wyposażone są  w nowe meble przedszkolne, w każdej 

sali projektor multimedialny oraz ekran. Dzieci młodsze spożywają posiłki w salach, starsze 

dzieci spożywają posiłki w stołówce szkolnej. Przy szkole jest plac zabaw, z którego obecnie 

dzieci nie korzystają z uwagi na jego stan. 

Wycisłowo: 1 sala wyposażona w nowe meble przedszkolne, projektor multimedialny i ekran. 

Dzieci do dyspozycji mają 1 toaletę (brak adaptacji do małych dzieci). Posiłki dowożone są  ze 

stołówki ZSP w Borku Wlkp. Przedszkole nie ma swojego placu zabaw, dzieci korzystają  

z wiejskiego placu zabaw.  

Zalesie: przedszkolaki do dyspozycji mają 1 salę przedszkolną, wyposażoną w projektor 

multimedialny oraz ekran, toaletę (brak adaptacji do małych dzieci). Posiłki dowożone są z Borku 

Wlkp., które spożywane są w oddzielnej sali. Dzieci korzystają z wiejskiego placu zabaw. 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wielkopolskim jest największą szkołą 

w gminie, ma 22 sale dydaktyczne. Dzieci mogą korzystać z pracowni komputerowej  

i multimedialnej, biblioteki szkolnej z czytelnią, a także dużej i małej sali gimnastycznej oraz  

z boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem położonego w sąsiedztwie szkoły. Przy szkole jest 

również boisko trawiaste, boisko ceglane do koszykówki, boisko do siatkówki plażowej, bieżnia 

ceglana (100 m), boisko rekreacyjne i skocznia. Uczniowie do dyspozycji mają łącznie  11 toalet 

usytuowanych na każdym poziomie budynku. W ubiegłym roku zakupione zostały szafki dla 

uczniów, z których skorzystać może 400 uczniów. W całym budynku działa wi-fi . W ZSP  

w Borku Wlkp. prężnie działa stołówka z jadalnią, dziennie wydawanych jest średnio około 600 

obiadów, 120 śniadań i 60 podwieczorków. Zaznaczyć należy, że stołówka wymaga już 

modernizacji. Posiłki dowożone są różnie do szkoły i przedszkola w Wycisłowie i Zalesiu. 

Szkoła filialna im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie dysponuje 2 salami dydaktycznymi, 

salą komputerową oraz zapleczem socjalnym. Dzieci do dyspozycji mają bibliotekę, świetlicę  

i jadalnię. Miejscem do zajęć ruchowych jest poddasze budynku. 

Uczniowie szkoły podstawowej w Borku Wlkp. mają możliwość raz w miesiącu skorzystać  

z wyjazdu na basen, wówczas koszty transportu finansowane są z budżetu Gminy, a uczestnik 

płaci tylko za bilet wstępu. 

1.2. Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. 

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp., w skład którego wchodzą:  

Gimnazjum - 50 uczniów , Liceum Ogólnokształcące- brak oddziału, Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych – 5 uczniów, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Borku Wlkp., która przekształcona 

została w związku z reformą oświatową w Branżową Szkołę I Stopnia – 68 uczniów. Baza 

oświatowa jest dość dobra, do dyspozycji uczniów jest  14 sal lekcyjnych (w tym podstawowe 

środki dydaktyczne w matematycznej, geograficznej, historycznej i chemiczno-fizycznej; tablica 

multimedialna w jednej sali, projektory w 9 salach, w komputerowej 25 laptopów, w każdej sali 

laptop dla nauczyciela do dziennika elektronicznego i celów dydaktycznych). Młodzież może 

korzystać z biblioteki szkolnej, mając do dyspozycji projektor, 18 tabletów, 9043 woluminy.  

W całym budynku działa wi-fi (Inea, OSE, e-szkoła). Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej 

w ZSP w Borku Wlkp., a także z boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem w Borku Wlkp. 

1.3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie, który utworzony został uchwałą  



Nr XXXVII/228/2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie: 

przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Zimnowodzie. W skład zespołu wchodzą: Szkołą Podstawowa im. Jana Pawła II w 

Zimnowodzie i Przedszkole Samorządowe w Zimnowodzie. Do przedszkola uczęszcza 59 

przedszkolaków w 3 oddziałach, w tym 15 w klasach „0”. Szkoła podstawowa liczy 123 uczniów 

i 19 gimnazjum. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie posiada 12 sal lekcyjnych, 

pracownię komputerową (wyposażoną w 2012 r. w ramach projektu Cyfrowa Szkoła),  salę 

gimnastyczną, kuchnię z jadalnią, w której dziennie wydaje się około 170 obiadów i 60 śniadań 

oraz plac zabaw oddany do użytku w 2009 r. (w całości finansowany ze środków 

pozabudżetowych). Ostatnia rozbudowa szkoły miała miejsce w 2010 r.- dobudowano 3 sale 

lekcyjne na potrzeby klas gimnazjalnych. W 2017 r. został przeprowadzony remont dachu sali 

gimnastycznej oraz oddano do użytku mini siłownię  (w całości sfinansowaną ze środków 

pozabudżetowych). Szkoła nie posiada specjalistycznych pracowni (językowej, chemiczno-

fizycznej, biologicznej) oraz boiska wielofunkcyjnego. Ponadto wyposażenie placu zabaw 

wymaga gruntownej wymiany. W całym budynku działa wi-fi. W najbliższym czasie niezbędne 

będzie również przeprowadzenie remontu zadaszenia przy wejściu do przedszkola.  

1.4. Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem”  w Karolewie 

Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem”  w Karolewie, zostało rozbudowane w latach 

2016- 2017  o trzy sale dydaktyczno-wychowawcze, korytarz, szatnie, gabinet terapeutyczny, 

pokój socjalny i dwie łazienki. W starej części przedszkola wówczas przebudowano i doposażono 

kuchnię i odnowiono pomieszczenia holu, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego i gabinetu 

dyrektora . Przedszkole jest obecnie obiektem nowoczesnym, przestronnym i funkcjonalnym. 

Doskonale przystosowanym dla przedszkolaków. Do przedszkola uczęszcza 115 przedszkolaków, 

w tym 42 w klasach „0”. Przedszkolaki do dyspozycji mają dwa ogrodzone place zabaw. 

 

8.2.Realizowane zadania oświatowe 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. 

W roku 2018 uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego brali udział  w : 

 

1) Programach edukacyjnych: 

A. Szkolny Klub Sportowy- w programie uczestniczyło 20 uczniów z klas 4-8. Zajęcia odbywały 

się dwa razy w tygodniu (poniedziałki i środy) po 60 minut. 

B. Program Insta.Ling- w programie uczestniczą uczniowie klas 7 oraz 8. Aplikacja insta.ling 

pozwala uczniom systematycznie i bez zbędnego wysiłku zdobywać nową wiedzę. Zamiast 

wielogodzinnych zrywów tuż przed sprawdzianem, uczniowie motywowani są do 

systematycznej codziennej kilkuminutowej sesji powtarzania materiału. Takie podejście 

zapewnia maksimum efektu przy minimalnym nakładzie czasu i pracy, a dzięki formie quizu 

nauka staje się przyjemnością. 

C. Być Jak Ignacy - program edukacyjny, stworzony przez Fundację PGNiG im. Ignacego 

Łukasiewicza, objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Jego celem jest 

promowanie zdobywania wiedzy poprzez doświadczanie oraz popularyzacja polskich 

naukowców i wynalazców. Liczba uczestników -15 uczniów. 

 

 

 

 



2) Programach profilaktycznych: 

A. Spójrz inaczej- program profilaktyczny w formie warsztatów. Program o tematyce 

profilaktycznej (głównie profilaktyka nałogów-alkoholu). Liczba uczestników: 66 (klasy I), 

98 (klasy IV). 

B. Bieg po zdrowie- program o tematyce antynikotynowej, realizowany w klasie 4, zalecony do 

realizacji przez PSSE w Gostyniu (materiały przesłała stacja)-liczba uczniów uczestniczących: 

20. 

C. „Wiem - nie biorę! Jestem bezpieczny”, proponowany przez Powiatową Stację Sanitarno- 

Epidemiologiczną w Gostyniu. Programem byli objęci uczniowie klas VII –liczba 

uczestników 68.  

D.  „Trzymaj formę”- ogólnopolski program edukacyjny proponowany przez PSSE w Gostyniu. 

Program o tematyce prozdrowotnej (prawidłowe odżywianie, ruch na świeżym powietrzu, 

higiena fizyczna i psychiczna, zaburzenia odżywiania). Programem byli objęci uczniowie klas 

V-liczba uczestników 83 oraz VII –liczba uczestników 68.  

E. Euroweek- program edukacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dla dorosłych, 

który ma na celu doskonalenie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego oraz 

kształtowanie zdolności przywódczych uczestników. Ponadto program rozwija inteligencję, 

tak potrzebną uczniom w szybko zmieniającym się świecie, uczy wielokulturowości, 

komunikacji społecznej oraz rozwija kreatywność. Program odbywa się w Międzygórzu, 

Różance, Długopolu Zdroju i Długopolu Dolnym (Ziemia Kłodzka, woj. dolnośląskie). 

Euroweek otwiera przestrzeń do rozwijania poczucia pewności siebie poprzez zróżnicowane 

zadania, mające na celu naukę umiejętności współpracy i budowania teamu, a także poprzez 

warsztaty językowe, odgrywanie ról, prezentacje, rozmowy motywacyjne oraz symulacje 

dyskusji publicznych. Liczba uczestników-20 uczniów. 

F. „Czyste powietrze wokół nas” – liczba uczestników: 98 (młodsze dzieci przedszkolne 3,4,5 

–latki. 

 

3) Wolontariacie: 

A. Szkolny wolontariat liczył w 2018 roku 83 członków z klas VI-VIII. Pozostali uczniowie brali 

również udział w akcjach, jako osoby wspierające. Akcje wolontariatu są archiwizowane   

w formie prostej kroniki. 

B.  „Szlachetna Paczka”- udział około 100 uczniów oraz oddziału w Wycisłowie.  Wolontariusze 

prowadzili dyżury przy zbiórce, pakowali dary. Szkolny Wolontariat jako darczyńca wybrał 

jedną z rodzin z naszego powiatu. Zebraliśmy 26 dużych paczek, które opakowane jako 

prezenty dotarły do potrzebującej rodziny. Zaangażowani byli prawie wszyscy uczniowie  

z Borku i Wycisłowa razem z nauczycielami.  

C.  Marzycielska Poczta-  akcja polegała na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do chorych 

dzieci. Profile dzieci oraz ich adresy znajdują się na stronie fundacji. W akcji brało udział 

około15 osób.  

D. Opatrunek na ratunek- zbiórka środków opatrunkowych zorganizowana przez Redemptoris 

Missio. Udział wzięło około 90 osób. 

E. Akcja Razem Na Święta- akcja zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

polegała na podjęciu działań związanych z przedświątecznym wolontariatem. Działania 

szkolne to: 

a) Świąteczne Kartki Charytatywne – sprzedaż kartek świątecznych na rzecz fundacji 

charytatywnej; 



b) Dzień Wolontariusza – zebranie funduszy na paczkę dla naszego emerytowanego 

nauczyciela; 

c) Szlachetna Paczka – zbiórka i przygotowanie paczek dla wybranej rodziny; 

d) Akcja Caritas – pomoc przy zbiórce darów w Biedronce; 

e)  I ty możesz zostać św. Mikołajem – przygotowanie paczek dla osób samotnych  

w naszej gminie; 

f) Odwiedziny w Domu Opieki dla osób starszych – przygotowanie paczki i wizyta 

 u p. Jerzego Stanikowskiego. 

F. WOŚP- udział chętnych wolontariuszy w akcji organizowanej przez MGOK i zespół 

specjalistów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim. 

G. Akcja "Skarpetki"- zbieranie skarpetek  dla oddziału opiekuńczego im. Św. Józefa  

w Pleszewie. Zaangażowali się w nią uczniowie całej szkoły.  Zebrano 235 par skarpetek, 

które przekazano do oddziału opiekuńczego. 

H.  Kubek z uszkiem- zbierano kubki z uszkiem dla oddziału opiekuńczego im. Św. Józefa  

w Pleszewie. Zebrane kubki zostały przekazane potrzebującym. 

I. Caritas- zbierano dary dla parafialnej grupy Caritas. Członkowie Szkolnego Wolontariatu 

brali udział w zbiórce darów na rzecz potrzebujących rodzin, który zorganizował parafialny 

Caritas. Dyżury były jednogodzinne i odbywały się w czasie wolnym od szkoły. Chętnych do 

akcji było wielu. 

4) Projektach: 

A. „Zatańczmy na dworze...trzech pałacy” –  udział klas dwóch klas pierwszych  (około 40)  

w projekcie zorganizowanym przez M-GOK w Borku Wlkp.  

B. „Pałacowe Miniatury Boreckiej Architektury”- udział klas dwóch klas pierwszych  (około 40) 

w projekcie zorganizowanym przez M-GOK w Borku Wlkp. 

C. Oral.B - Jak dbać o zęby?- uczniowie odbyli pogadanki z pielęgniarką, otrzymali ulotki 

informujące jak czyścić zęby, obejrzeli przysłane przez firmę filmy. Na zakończenie 

wykonano plakaty na dany temat, które przesłano do siedziby firmy Oral.B. Uczniowie 

otrzymali dyplomy o ukończonym szkoleniu. Ilość uczniów - 18. 

D. Projekt Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Program eTwinning „ Wundervolle Welt der 

Tiere” [ Cudowny świat zwierząt ]-  w projekcie brało udział 10 uczniów naszej szkoły oraz 

10 szkół z innych państw europejskich, projekt trwał 10 miesięcy i odbywał się  

w j. niemieckim, co miesiąc uczniowie mieli jedno zadanie projektowe. Kontakt pomiędzy 

szkołami odbywał się na platformie eTwinning. Za projekt szkoła otrzymała prestiżową 

Krajową Odznakę Jakości eTwinning.  

E. Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1.,Poddziałanie 8.1.3). Głównym celem 

Projektu jest podniesienie kompetencji ICT 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 

wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym  

i ponadpodstawowym. W ramach Projektu, szkoła od 1 września 2019 roku będzie realizować 

podprojekt edukacyjny Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty. Złożenie wniosku oraz 

zakwalifikowanie nastąpiło w 2018 roku. W tym samym roku została zmodernizowana sieć 

WI-FI oraz szkoła otrzymała 25 tabletów i 1 laptop.   

 

 

 

 



5) Przedsięwzięciach: 

A. Akcja Tydzień Kariery -działania zmierzające do ukierunkowania młodych ludzi w zakresie 

edukacji, pracy, zawodu oraz kariery; uczniowie klas  II ( 67), V (83), VI (70) oraz VIII (65), 

jedna grupa przedszkolna (24). 

B. Koncert Noworoczny „A jednak warto!”- koncert zorganizowany w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury w Borku Wlkp. miał charakter sentymentalnej podróży po koncertach, które 

odbywały się w latach 1994-2005. Była to nastrojowa podróż, ze wspomnieniami w roli 

głównej. W Koncercie udział wzięli: Zespół wokalny „Fantastyczne Śpiewanie” działający 

przy ZSP w Borku Wlkp./ 40 uczniów z klas II-VIII/, Zespół wokalny „TRIO” z MGOK  

w Borku Wlkp. oraz reaktywowane: Świętogórski Kwartet Wokalny, Zespół wokalny „NAM 

7” z tanecznym udziałem Katarzyny Roszak; Trio smyczkowe w składzie: Agnieszka 

Wieczorek, Barbara Mądra, Anna Kasińska; Justyna Chojnacka & Marcin Majewski; 

Mieszkańcy DPS w Zimnowodzie; Lidia Wytykowska & Gerard Misiaczyk oraz byli 

członkowie Zespołów wokalnych prowadzonych przez Lidię Wytykowską, którzy stanęli na 

scenie, by wspólnie wykonać finałową piosenkę „Warto”.  

C. Innowacja pedagogiczna „Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego” -w innowacji uczestniczą 

uczniowie klas: 4c, 4d, 5c, 5d. Innowacja ma na celu motywację uczniów do dodatkowej 

nauki j. obcego. Uczniowie pracują w blokach tematycznych, co pozwala na swobodne 

zapisanie się na zajęcia w każdym momencie. Innowacja trwa 2 lata i jest realizowana od  

1 września 2018 roku. 

D. Konkursy „Papierosom-Stop!” dla uczniów klas IV-VIII (każda klasa miała inne zadanie 

konkursowe: gazetki ścienne, plakaty, wiersze, prezentacje), nagrody ufundowała Gminna 

Komisja do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie 

Miejskim w Borku Wlkp.-liczba uczestników: 384 osoby, 

E. Konkurs etapowy dla klas V „Palić, nie palić?-Oto jest pytanie”, organizowany przez 

Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu,  w roku 2018, na grę planszową 

o tematyce antynikotynowej - liczba uczestników w etapie szkolnym: 8 (wyróżnienie  

w województwie -1 osoba). 

F. Współpraca z myśliwymi Koła Myśliwskiego Nr 316 „ŁOŚ”. Nawiązanie proekologicznej 

współpracy z kołem myśliwych. Uczestnictwo w akcjach informacyjnych, wykładzie nt. roli 

myśliwych, wizyta w lesie połączona z akcją jego sprzątania. Udział około 45 uczniów. 

G. Zbiórka kasztanów. Uczestnicy- wszyscy uczniowie. Zbiórka mająca na celu promocję 

aktywnego spędzania czasu wolnego, propagująca ekologię i przybliżająca dzieci do natury.  

H. Zbiórka nakrętek.  Wszyscy uczniowie. Proekologiczna zbiórka surowców wtórnych,  w tym 

przypadku plastiku. 

I. „Misja Inżynier Junior” – projekt przygotowany przez Stowarzyszenie „BLASK”, którego 

członkami są również nauczyciele ZSP, realizacja projektu dofinansowana z Programu 

Działaj Lokalnie. Celem projektu było zwiększenie zainteresowania młodzieży przedmiotami 

ścisłymi (matematyka, fizyka, informatyka, technika) poprzez zaproponowanie jej ciekawych 

metod nauki przez zabawę. Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklicznych zajęć z robotyki 

oraz zorganizowaniu „Zimowego Festiwalu Nauki”. W realizacji projektu wzięło udział  

30 uczniów ZSP w Borku Wlkp. 

 

6) Programach nieaplikujących o środki: 

A. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia - celem akcji jest propagowanie zabawowej formy 

nauczania - uczenia się matematyki. Jest okazją dla uczniów do nadrobienia tabliczkowych 



zaległości po wakacjach. Dzieci cały tydzień uczestniczyły w grach i zabawach 

przypominających tabliczkę mnożenia. W ostatnim dniu odbył się egzamin, którego zdanie 

uprawnia do otrzymania tytułu Eksperta Tabliczki Mnożenia. Liczba uczestników około 200 

uczniów. 

B. Szkoła Małego Inżyniera- celem projektu jest promocja nauk ścisłych, a zwłaszcza robotyki, 

automatyki i podstaw programowania wśród uczniów, zaszczepienie w młodych ludziach 

pasji do robotyki, kreatywności oraz zaangażowania w rozwiązywanie problemów. Szkoła 

zajęła 2 miejsce w głosowaniu, które trwało od 26.11.2018 do 07.12.2018 uzyskując 19013 

głosów. W 2019 roku został zorganizowany Festiwal Technologiczny oraz przekazany zestaw 

klocków do nauczania robotyki i programowania za kwotę 6000 zł. 

 

7) Konkursy: 

A. Etap szkolny Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce - konkurs dotyczy kultury, historii, gwary, 

flory i fauny, zabytków naszego regionu, kształtujący tożsamość młodego Wielkopolanina, 

patriotyzm lokalny, poczucie związku z regionem. Liczba uczestników: 7. 

B. Wojewódzki Konkurs Chemiczny – liczba uczestników: 4. 

C. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego - liczba uczestników: 9. 

D. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego - liczba uczestników: 13. 

E. Wojewódzki Konkurs Biologiczny - liczba uczestników: 2. 

F. Wojewódzki Konkurs Matematyczny - liczba uczestników: 18/rejon-2. 

G. Wojewódzki Konkurs Historyczny- liczba uczestników: 1. 

H. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego- liczba uczestników: 3. 

I. Wojewódzki Konkurs Fizyczny- liczba uczestników: 3. 

J. Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości -organizowanej przez Fundację Promocji i Akredytacji 

Kierunków Ekonomicznych w Warszawie – liczba uczestników: 6.  

K. Konkurs szkolny – AS MATEMATYKI – odbywał się raz w miesiącu. Ilość osób 

uczestnicząca w konkursie – 18 – uczniowie klas VI-VII. 

L. Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny- do konkursu przystąpiło 19 uczniów: 7 - 

w kategorii „Maluch” – z klas czwartych,  8 - w kategorii „Beniamin” – z klas piątych  

i szóstych, 4 – w kategorii „Kadet” – z klas siódmych. Konkurs ma charakter jednorazowego 

testu. Udział w „Kangurze” ma charakter zabawy z matematyką i jest treningiem logicznego 

myślenia. Konkurs ten jest jedną z form popularyzacji matematyki wśród młodzieży szkolnej.  

M. Szkolny Konkurs Matematyczny – „Droga do Niepodległości w liczbach”-nauczyciele 

matematyki we współpracy z nauczycielami historii, przygotowali dla uczniów klas IV-VIII 

konkurs z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości – „Droga do 

Niepodległości w liczbach”. Uczniowie zmierzyli się z zadaniami z matematyki, które były 

powiązane z treściami historycznymi. W konkursie brały udział 3-osobowe drużyny z klas 

VI-VIII, łącznie 27 osób. 

N. Konkurs ogólnopolski Albus -matematyka (20 uczniów) i chemia (6 uczniów).  

O. Konkurs przyrodniczo – artystyczny – „Przyrodnicze rymowanie  otaczającego świata 

poznawanie – grzyby wielkopolskich parków krajobrazowych” – w konkursie wzięło udział 

30 uczniów klas IV – VI; 6 zostało laureatami I miejsca, 3 miejsca II. 

P. Wojewódzki Konkurs PTOP „Salamandra” pod hasłem „Płazy i gady Polski” – w etapie 

szkolnym brało udział 15 uczniów, 1 osoba zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego,  

w którym zajęła miejsce gwarantujące udział w etapie ponad wojewódzkim  w Świebodzinie. 

W Świebodzinie zajęła IV miejsce. 



Q. Ogólnopolski Turniej  Wiedzy Pożarniczej – do konkursu przygotowywało się 8 uczniów,  

w etapie powiatowym uczniowie zajęli dwa I miejsca i dwa II. W etapie wojewódzkim, który 

odbył się w Borku Wlkp. uczniowie zajęli VI i VII miejsce w swoich grupach wiekowych. 

R. Tenis stołowy – do powiatowego drużynowego turnieju klas IV – VI przygotowywało się  

7 uczniów. W etapie powiatowym dziewczęta zajęły I i II miejsce, chłopcy II. Na szczeblu 

rejonowym w Śmiglu dziewczęta uplasowały się na miejscach od 5 – 8. 

S. Konkurs „Omnibus – 2018” – w konkursie szkolnym brało udział ponad 30 uczniów. W etapie 

gminnym w SP nr 5 w Gostyniu uczennica naszej szkoły zajęła I miejsce, drużyna ZSP Borek 

Wlkp. zajęła III miejsce. 

T. Rejonowy Konkurs Przyrodniczy – „W harmonii z przyrodą” – Leszno 2018. Do konkursu 

przygotowywało się 5 uczniów klas VI. W rywalizacji drużynowej szkół uczennice naszej 

szkoły zajęły IV miejsce. 

U. Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego w piłkę  ręczną w  ramach Igrzysk Dzieci (chłopcy  

i dziewczęta) - uczestników - 65, Olimpiada Młodzieży: 60 uczestników.  

W sumie  uczestniczyło  135  zawodników. 

V. Epizody z historii najnowszej Polski- konkurs na komiks. VII edycja pod honorowym 

patronatem MEN -1 osoba. 

Szkoła w 2018 roku złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach podziału 0,4 % rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018. Wniosek dotyczył kryterium VII dofinansowanie 

wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych  w szkołach podstawowych. Otrzymano kwotę 69 000 zł. Dofinansowanie obejmuje 

wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej przedmiotów 

przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Pomoce dydaktyczne zostały zakupione  

w 2018 roku.  

2. Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. 

W czasie roku szkolnego 2017/2018 i 2018/2019 ZS w Borku Wlkp. realizował projekt „Bezpiecznie 

na dwóch i czterech kółkach”, dofinansowanego z Programu Grantów Społecznych Powiatu 

Gostyńskiego. Celem projektu było usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy o przepisach ruchu 

drogowego, a także zachęcanie do świadomego, odpowiedzialnego, kulturalnego i partnerskiego 

zachowania w ruchu drogowym. W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty z pierwszej 

pomocy przedmedycznej, zajęcia doskonalące teoretyczną znajomość przepisów ruchu drogowego, 

a także pokazujące konsekwencje poruszania się po drogach pod wpływem alkoholu i środków 

odurzających (również zajęcia z policjantem z wydziału ruchu drogowego KPP w Gostyniu), zajęcia 

doskonalące technikę jazdy rowerem i samochodem (warsztaty prowadzone przez instruktora nauki 

jazdy i policjantów z wydziału ruchu drogowego KPP w Gostyniu), konkurs „Mistrz Kierownicy” 

skierowany do uczniów Gimnazjum i Branżowej Szkoły I stopnia w Borku Wlkp., wycieczka do 

Skoda Auto Lab do Poznania. Kolejny projekt  „Misja Inżynier Junior” dofinansowany z Programu 

Działaj Lokalnie. Celem projektu było zwiększenie zainteresowania młodzieży przedmiotami 

ścisłymi (matematyka, fizyka, informatyka, technika) poprzez zaproponowanie jej ciekawych metod 

nauki przez zabawę. Projekt polegał na przeprowadzeniu cyklicznych zajęć z robotyki 

oraz zorganizowaniu „Zimowego Festiwalu Nauki”. 

Uczniowie klasy I Branżowej Szkoły I stopnia w Borku Wlkp. spotkali się z Powiatowym 

Rzecznikiem Konsumenta. Grupa  uczniów wzięła udział w etapie powiatowym Wielkopolskiej 

Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. 



Reprezentacja uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w Borku Wlkp. uczestniczyła w projekcie 

„Rekiny biznesu - konkurs na najlepszy biznesplan i terenowa gra miejska" organizowanym przez 

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego.  

Gimnazjaliści reprezentowali Zespół Szkól w Borku Wlkp. w powiatowym konkursie „Graj i zgarnij 

kasę” organizowanym przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu. Celem konkursu była 

popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o finansach, bankowości i działalności PBS w Gostyniu. 

Reprezentacja uczniów Gimnazjum w Borku Wlkp. zakwalifikowała się do etapu okręgowego 

Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości organizowanej przez Fundację Promocji i Akredytacji 

Kierunków Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie – udział uczniów w interaktywnej grze 

menedżerskiej (online), podczas której zawodnicy prowadzili wirtualne przedsiębiorstwo rywalizując. 

Profilaktyka szkolna i środowiskowa rok 2018 

 

1. Programy profilaktyczne realizowane na terenie szkoły. 

Lp. Programy profilaktyczne Grupa docelowa Liczba osób 

uczestniczących w tych 

programach 

1. „Trzymaj Formę” Kl. III Gimn. 

 

1.uczniowie: 50 

2. nauczyciele- głównie 

wychowawcy ,pedagog: 4 

2. „Wiem – nie biorę! Jestem 

bezpieczny” 

Kl. I, II B.S i oddział 

kl.III ZSZ 

1.uczniowie: 66 

2. nauczyciele: 4 

3. „Program Ograniczania 

Zdrowotnych Następstw Palenia 

Tytoniu w Polsce” 

Kl. I B.S 1.Uczniowie: 29 

4. „Światowy Dzień Zdrowia” Kl. II i III gimn. 

Kl. I B.S i  

oddziały kl. II i III ZSZ 

1.uczniowie: 212 

2. nauczyciele: 7 

5. Program  „Unplugged” 

rekomendowany przez: Państwową 

Agencję ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

Centrum Profilaktyki i Reedukacji 

„ATELIER” 

Kl. III Gimn. 

 

1. uczniowie: 50 

 

2. nauczyciele: 20 

 

2. Inne szkolne przedsięwzięcia profilaktyczne: 

- organizacja „szkolnych dni profilaktyki”,  przebiegających pod hasłem: „Żyj bezpiecznie” w tym 

współpraca z Policją w Gostyniu i PPIS w Gostyniu. Objęto: Kl. II i III gimn, Kl. I B.S i oddziały  

kl. II i III ZSZ - 212 uczniów; 

- dzień „Szkoła bez przemocy” pod hasłem „Współczesne zagrożenia społeczne”, objęto: Kl. II i III 

gimn, Kl. I B.S i oddziały kl. II i III ZSZ- 212 uczniów; 

- organizacja akcji  kolorowy tydzień: przebiegającej pod hasłem „Jesteśmy…” (tolerancyjni, 

odpowiedzialni, empatyczni, kulturalni), objęto: kl. III gimn, kl. I, II B.S i oddział kl. III ZSZ- 120 

uczniów. 

 

 

https://www.szkolnaop.pl/strona/6/p/Gra_menedzerska
https://www.szkolnaop.pl/strona/6/p/Gra_menedzerska


SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA 

Liczba wolontariuszy: 

2017/2018 – 14 osób 

2018/2019 – 10 osób 

 

Działania realizowane w ramach opracowanego planu: 

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 14 stycznia 2018r. zebraliśmy 2895,71 zł, p. Renata 

Talarska, p. Marta Paradysz i p. Agnieszka Szymura otrzymały honorowy tytuł „Dobrego Anioła”; 

- Opatrunek na Ratunek – marzec 2018r. zbiórka środków opatrunkowych na rzecz szpitali misyjnych 

w Afryce Redemptoris Missio; 

- Wielkanocny upominek dla samotnych z gminy Borek Wlkp. – marzec 2018r.; 

- Kolorowy Tydzień pod hasłem „Żyj bezpiecznie”- 19-23 marca 2018r. (Cyberzagrożenia, Środku 

odurzające, Dopalacze, Odpowiedzialność karna – spotkania z policją, godziny wychowawcze  

i zajęcia plastyczne w bibliotece); 

- Od Polaka dla Rodaka – zbiórka książek dla Lwowian – maj 2018r.; 

- Wakacyjna zbiórka karmy – czerwiec 2018 – karma dla przytuliska w Karolewie oraz Schroniska 

w Dalabuszkach; 

- Szkoła bez przemocy – 18 czerwca 2018r. – pomoc w organizacji imprezy; 

- Kolorowy Tydzień pod hasłem „Jesteśmy…” (tolerancyjni, odpowiedzialni, empatyczni, kulturalni) 

– 13-16 listopada 2018r.; 

- Edmund 2018 – nominacja do nagrody oraz udział w uroczystej Galii Wolontariusz Roku Powiatu 

Gostyńskiego;  

- Choinki dla samotnych – grudzień 2018 – przygotowanie upominków i wręczenie podczas Wigilii 

dla samotnych z gminy Borek Wlkp.; 

- Mikołaje 2018 – grudzień 2018 – przygotowanie upominków dla podopiecznych Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu; 

- Zakręcona Akcja – całoroczna zbiórka plastikowych nakrętek i makulatury. 

 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie. 

W 2018 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie przystąpił do projektu "Cyfrowa 

Szkoła Wielkopolsk@ 2020" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli 

i uczniów w zakresie IT. W ramach projektu założono sieć WI-FI. Ponadto szkoła otrzyma cyfrowe 

narzędzia dydaktyczne niezbędne do realizacji projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży  

w formie zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, pracy metodą 

projektu, pracy metodą wyprzedzającą, wykorzystanie eksperymentów oraz różnych form pracy  

z zastosowaniem komputera i Internetu. 

Kolejnym realizowanym projektem był "Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych 

uczniów" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Projekt 

jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie 

kompetencji w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych 

uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych 

postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 

81 uczniów z klas I-V szkoły podstawowej uczestniczyło w programie Unii Europejskiej "Program 



dla szkół", w ramach którego dzieci otrzymywały owoce i warzywa oraz produkty mleczne. Ponadto 

uczniowie brali udział w działaniach edukacyjnych mających poszerzyć ich wiedzę na temat 

rolnictwa, pochodzenia żywności oraz zdrowych nawyków żywieniowych. National Geographic 

Odkrywca to program edukacyjny, który opiera się na materiałach papierowych w postaci 

miesięcznika o tym samym tytule oraz materiałach elektronicznych    na stronie www (filmy, animacje, 

zdjęcia itd.). Dzięki szerokiej gamie materiałów udostępnionych przez National Geographic Learning 

uczniowie zimnowodzkiej szkoły przez cały rok 2018 mogli poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć 

zainteresowania. Magazyn integrujący treści z przyrody, języka polskiego, historii i języka 

angielskiego był wykorzystywany przez nauczycieli do pracy na lekcjach, zajęciach wyrównawczych 

i kołach zainteresowań. Uczniowie brali też udział w Klubie National Geographic i dzięki 

wykorzystywanej   przez nauczycieli formule gier i zabaw edukacyjnych zostali zmobilizowani do 

systematycznej pracy, zwiększającej ich zaangażowanie w nauce oraz rozbudzającej ciekawość.  

Za aktywny udział w programie przez cały rok szkolny Zespół Szkolno – Przedszkolny  

w Zimnowodzie został nagrodzony Certyfikatem oraz objęty honorowym patronatem National 

Geographic Odkrywca. Udział w programie jest kontynuowany w 2019 roku.  

Nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zimnowodzie uczestniczyli   

w programie edukacyjnym "Klimat to temat!",  wspieranym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Jest to program edukacji ekologicznej, który ma na celu przybliżenie konsekwencji zmiany klimatu 

na świecie i w naszym najbliższym otoczeniu oraz możliwości osobistego wpływu na ich 

ograniczenie lub łagodzenie w perspektywie lokalnej i globalnej. 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zimnowodzie 

realizowali w 2018 roku program "Szkolny Klub Sportowy".  Program „Szkolny Klub 

Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. 

Ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie  

bezpłatnych zajęć sportowych i rekreacyjnych, stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej 

wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie oraz poprawa sprawności 

fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości. 

Program jest kontynuowany w  bieżącym roku szkolnym.  

Gmina z własnych środków finansowych na realizację programu „Szkolny Klub Sportowy” 

wydatkowała kwotę  1.200,00 zł. dla 6 grup zorganizowanych w szkołach na terenie gminy  

Borek Wlkp. 

W dniach 12 – 16 lutego szesnastu gimnazjalistów wzięło udział w projekcie „Ferie  

z ekonomią". Był to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin 

wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą został Europejski 

Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Celem programu było: poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów, 

kształtowanie podstaw przedsiębiorczości, przekazanie umiejętności świadomego planowania 

własnej ścieżki zawodowej, zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych 

pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich. Projekt „Ferie  

z ekonomią" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu 

edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.  

W czasie projektu uczniowie gimnazjum uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości 

i ekonomii. Zajęcia prowadzili: nauczycielka WOS – Magdalena Fabisiak i student Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu – Piotr Kowalik.  Poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu 

poznali podstawowe pojęcia  i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start 

w dorosłe życie. Wiadomości realizowano według następujących modułów: moduł I – Moja 



przedsiębiorczość; moduł II – Moje finanse; moduł III – Moja firma. Młodzież odbyła też 2 zajęcia 

wyjazdowe. Podczas pierwszych uczniowie udali się do Banku Pekao w Śremie, aby zdobyć wiedzę 

na temat: zadań banku, oprocentowania lokat i kredytów, produktów oferowanych klientom oraz 

produktów skierowanych dla nastolatków. Z kolei drugi wyjazd odbył się do firmy Lege Opakowania 

w Koźminie Wlkp. Celem wizyty u lokalnego przedsiębiorcy było uzyskanie odpowiedzi na zestaw 

pytań. Pytania dotyczyły: motywów rozpoczęcia działalności; samego pomysłu na działalność; 

sukcesów, trudności, z jakimi musi liczyć się przedsiębiorca; kosztów; instytucji, z którymi się 

spotyka. 

Projekt edukacyjny „Dobre, bo polskie, czyli sukcesy Niepodległej” był okazją do 

zaprezentowania sylwetek osób, które codzienną pracą dokonały niezwykłych czynów, odkryć  

w różnych dziedzinach czy zasłynęły swoim talentem. Poprzez swoją działalność przyczyniły się do 

rozkwitu II Rzeczypospolitej w różnych jej sferach  oraz do promowania pozytywnego wizerunku 

Polski i Polaków na świecie. Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości warto było przywracać 

pamięć o wybitnych Polakach i ich sukcesach. Projekt wpisywał się w trzy z czterech podstawowych 

kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019: 100 rocznica 

odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów; 

wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego; kształcenie rozwijające 

samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów, rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów 

i nauczycieli; bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. W ramach 

lekcji historii oraz kółka historycznego uczniowie poszukiwali śladów pierwszych lat niepodległości 

w swojej najbliższej okolicy. Odkryli, jakie obiekty pochodzą z tego okresu, poszukali pamiątek  

i zdjęć, zasłużonych osób z tego okresu, patronów ulic, porównali wygląd miejscowości wtedy i dziś. 

Efektem końcowym były: lapbook, album, prezentacja. 

W roku 2018 po raz kolejny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zimnowodzie nawiązał 

współpracę z Filharmonią Poznańską. Spotkania z muzyką w ramach cyklu Muzomobil były 

niepowtarzalną szansą na koncert muzyki nie zawsze poważnej, ale zawsze na poziomie,  

w wykonaniu muzyków i prelegentów, których pomysłem na życie są koncerty dla uczniów szkół 

małych i dużych. W ciągu roku szkolnego zaproponowano cykl 10 koncertów pt. „Jubileuszowy 

zawrót głowy”. Spotkania z artystami Filharmonii Poznańskiej w ramach koncertów pt. „Oko w oko 

z Filharmonią” są nadal kontynuowane. 

13 września 2018 roku uczniowie klasy VIII i III gimnazjum ZSP w Zimnowodzie, pod opieką 

Jolanty Kasprzak – Jędrzejewskiej i Magdaleny Fabisiak wybrali się do kina, aby obejrzeć film 

„Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Honorowy patronat nad uroczystą premierą objęła Minister 

Edukacji Narodowej. Film upowszechnia wiedzę historyczną na temat udziału polskich lotników  

w Bitwie o Anglię oraz promuje postawy patriotyczne. Przybliżając sylwetki i ponadprzeciętne 

umiejętności pilotów Dywizjonu 303, zachęca również do sięgnięcia po powieść Arkadego Fiedlera, 

na podstawie której powstał scenariusz dzieła w reżyserii Denisa Delicia. 

26 i 27 września 2018 roku uczniowie klasy VI ZSP w Zimnowodzie wraz z wychowawcą - 

Rafałem Szmytem rozwiązywali quest “Śladami Powstania Wielkopolskiego”, który powstał  

w ramach obchodów roku jubileuszowego, związanego ze 100-leciem odzyskania przez Polskę 

niepodległości oraz setnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Udzielenie odpowiedzi na 

31 pytań wymagało odwiedzenia wielu miejscowości naszego powiatu (m.in. Borku Wielkopolskiego, 

Pogorzeli, Strzelec Wielkich, Pępowa, Krobi, Ponieca i Gostynia). Była to interesująca lekcja historii 

i atrakcyjny sposób poznania różnych miejscowości   w naszym powiecie. 

Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości, w nocy z 26/27 października 

2018 roku, samorząd szkolny i nauczyciele (Dorota Warczak, Jolanta Kasprzak – Jędrzejewska, 



Małgorzata Serek, Magdalena Jakubiak, Sylwia Matyszczak, Magdalena Fabisiak, Agata Nowak, 

Ewelina Wojciechowska i Magdalena Fabisiak) przygotowali Noc Patriotyczną, pod hasłem 

„Kocham Cię, Polsko”. Uczestnicy byli ubrani w stroje w biało-czerwonych barwach. Noc w murach 

szkoły rozpoczęła się prezentacją multimedialną, przypominającą najważniejsze wydarzenia 

historyczne, które wpłynęły na odzyskanie niepodległości przez Polskę. Później uczniowie zostali 

podzieleni na grupy, w których wykonywali zadania o niepodległość; porównywali teksty „Mazurka 

Dąbrowskiego” z „Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech”; tworzyli biało-czerwone pompony  

i wiatraki. Główną atrakcją dla młodzieży była wizyta majora Wojska Polskiego - Przemysława 

Madzi, który wygłosił prelekcję i przeprowadził musztrę. Wspólnie odśpiewano też pieśni 

patriotyczne. Na zakończenie wyświetlono film pt. „Ogniem i mieczem”.  

30 października 2018 roku dwoje uczniów z klasy VIII ZSP w Zimnowodzie wraz  

z nauczycielką historii –Magdaleną Fabisiak udało się do Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

w Gostyniu, aby wziąć udział Powiatowym Konkursie Historycznym POLONIA RESTITUTA. 

Setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, zobowiązuje społeczność szkolną  

do uczczenia pamięci o tych, którzy oddali życie za wolność naszej Ojczyzny. Celem konkursu było 

poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o historii Polski dotyczącej walk narodowowyzwoleńczych 

okresu I wojny światowej i pierwszych lat powojennych, ze szczególnym uwzględnieniem historii 

regionalnej Wielkopolan. 

W obliczu zbliżającej się 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę ZSP  

w Zimnowodzie przyłączył się do projektu „100 kartek na 100 – lecie Niepodległości”. W ramach 

akcji 100 szkół z całej Polski przesłało sobie pozdrowienia z okazji tego święta. Uczniowie mieli 

możliwość dokonania niewielkiego czynu upamiętniającego wielkie poświęcenie milionów Polaków 

w drodze do odzyskania niepodległości. 

 6 listopada 2018 roku odbył się w ZSP w Zimnowodzie Szkolny Konkurs Historyczny 

„Gdyby nie oni, nie byłbyś tu”. Jego organizatorem była nauczycielka historii – Magdalena Fabisiak. 

W zmaganiach wzięli udział uczniowie z klas IV – VIII szkoły podstawowej. Głównym celem 

konkursu było uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości poprzez: budzenie zainteresowań 

dorobkiem minionych pokoleń, popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży, 

pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu.  

W ramach uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowano 

„Tydzień dla Niepodległej”. Zorganizowano różnorodne działania: rozśpiewana przerwa 

patriotyczna, biało – czerwony korowód niepodległościowy, taniec z flagami, taniec: polonez, 100 

przysiadów na 100 – lecie niepodległości, warsztaty plastyczne, żywa flaga, pokaz mody 

patriotycznej. W dniach 5 – 9 listopada 2018 roku w ZSP w Zimnowodzie miała miejsce 

zainaugurowana przez Parę Prezydencką akcja Narodowego Czytania. Tegoroczna odsłona odbyła 

się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji, podczas 

której czytane były fragmenty Antologii Niepodległości, przygotowanej z myślą o tym 

jubileuszowym roku. Uczniowie, nauczyciele, rodzice na forum szkoły zaprezentowali powstałe na 

przestrzeni wielu wieków utwory, zaliczane do kanonu polskiej literatury patriotycznej.  

Za namową Minister Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze 

Edukacji Narodowej Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zimnowodzie włączył się w akcję „Rekord 

dla Niepodległej”. W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100. 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, nastąpiło uroczyste odśpiewanie 4-zwrotkowego 

hymnu narodowego.  

W grudniu 2018 roku po raz kolejny ZSP w Zimnowodzie przyłączył się do akcji 

MIKOŁAJE 2018 - ZRÓB PACZKĘ i zostań Mikołajem, polegającej na przygotowaniu paczki 



dla osoby starszej, samotnej, schorowanej i niepełnosprawnej. Paczki  składały się z środków 

żywności, długoterminowych, słodyczy i środków czystości oraz artykułów chemicznych. 

Wolontariusze klasowi przygotowujący podarunki sami ustalili ich wartość, które później odebrało 

PCPR w Gostyniu.  Dzięki przygotowanym paczkom  samotne osoby starsze mogły liczyć na prezent 

pod choinką lub na wsparcie w trudnym okresie zimowym. 

Jak co roku, na przełomie  listopada i grudnia, w ZSP w Zimnowodzie odbyła się wielka 

zbiórka monet, tzw. Góra Grosza. Celem na który zbierane zostały drobne monety, była pomoc 

dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. 

Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji było działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, 

jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi  i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. 

Uczniowie i przedszkolaki  nie zawiedli, każdy przyniósł tyle, ile może – w myśl zasady: „Jeden 

grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”. 

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zimnowodzie realizowali również Projekt 

„Przyroda z klasą 1-3” współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej „Erasmus+”, 

którego celem było zwiększenie świadomości ekologicznej wśród uczniów klasy 1, rozwijanie 

kompetencji krytycznego myślenia i samodzielnego wnioskowania, zainspirowanie nauczycieli, jak 

urozmaicić edukację przyrodniczą w szkołach. 

 

4. Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie. 

Przedszkole Samorządowe w Karolewie uczestniczyło w  2018 roku w wielu ogólnopolskich 

programach i projektach: 

 „Czyste powietrze wokół nas” – ogólnopolski program dla dzieci 5, 6 – letnich  i ich rodziców 

– 25 dzieci, 

 „Mamo, tato – co Wy na to” – wojewódzki program dla dzieci 5, 6 – letnich i ich rodziców – 

12 dzieci, 

 Ogólnopolski program „Szkolna zbiórka baterii” organizowany przez Stowarzyszenie SOS 

Wioski Dziecięce w Polsce i REBA Organizacja Odzysku S.A. (115 dzieci) – od 2014 roku, 

 „Encoded for fun” – międzynarodowy projekt dla dzieci  6-letnich na platformie e Twinning 

– 16 dzieci, 

  „We Robots i Coding” - międzynarodowy projekt dla dzieci przedszkolnych na platformie  

e-Twinning –  8 dzieci, 

 „Strażak i ratownik w jednej osobie” - międzynarodowy projekt dla dzieci przedszkolnych na 

platformie e-Twinning – 50 dzieci., 

 „ You can do it” - międzynarodowy projekt z zakresu aktywności ruchowej na platformie  

e-Twinning –  25 dzieci, 

 „Świąteczny spacer” – gminny projekt organizowany przez MGOK w Borku Wlkp.; 

 „Kodowanie z przedszkolakami” – międzynarodowy projekt dla dzieci w wieku 

przedszkolnych w ramach akcji Tydzień kodowania – 16 dzieci - otrzymanie certyfikatu 

Europe Code Week 2018, 

 Przyjaciel nie(potrzebnej) książki – projekt ogólnopolski – w trakcie realizacji, 

 „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych dzieci skierowany do kadr zarządzających 

placówek oświatowych w województwie wielkopolskim” – projekt unijny. 

Udział przedszkola w ogólnopolskich konkursach i akcjach: „Bezpieczne przedszkole” – otrzymanie 

certyfikatu; „Przedszkole młodych patriotów – otrzymanie certyfikatu; „Kreatywny przedszkolak” – 



w trakcie realizacji; „Miska dla schroniska” – w ramach wolontariatu (115 dzieci); „Bijemy rekord 

dla Niepodległej” – ogólnopolska akcja zorganizowana przez MEN (całe przedszkole); Akademia 

młodego czytelnika (115 dzieci).  

Realizowane Innowacje pedagogiczne: 

 „Z komputerem na Ty” – (115 dzieci) – kontynuacja od 2014 roku, 

 „Radosny przedszkolak – miejsce uspołecznienia dzieci” - (45 dzieci) - kontynuacja  

od 2014 roku, 

 „Mówię chętnie – mówię pięknie” – zajęcia z profilaktyki logopedycznej (23 dzieci)  

– kontynuacja od 2014 roku, 

 „Książka przyjacielem dziecka” – innowacja realizowana przy współpracy rodziców (23 

dzieci), 

 „Arteterapia jako forma ekspresji emocji przedszkolaka” – (17 dzieci), 

 „W grupie raźniej i weselej” – innowacja pedagogiczna z elementami planu daltońskiego 

 – (25 dzieci). 

Przedszkole było organizatorem  wielu cyklicznych imprez i uroczystości przedszkolnych  

z zaproszonymi gośćmi: pasowanie na przedszkolaka, Dzień Edukacji Narodowej, Ranek 

Patriotyczny, spotkanie wigilijne, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Leśnika i Drzewiarza, Festyn 

przedszkolny „Mama, tata, ja i przedszkole”.  Co roku w przedszkolu prowadzone są zajęcia otwarte 

dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola , a także drzwi otwarte dla przyszłych 

przedszkolaków. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym, biorąc udział w zajęciach  

i uroczystościach organizowanych przez innej jednostki gminne, a także jest organizatorem wielu 

konkursów np.: Gminny konkurs recytatorski; Gminny konkurs plastyczny „Przeciwdziałanie 

przemocy”; Ogólnopolski konkurs fotograficzny „Jestem małym Polakiem”; Ogólnopolski konkurs 

plastyczny „Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112”. 

 

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Karolewie biorą udział  w zewnętrznych konkursach  

na wyższych szczeblach: 

 II i III miejsce oraz wyróżnienie w Gminnym konkursie plastycznym „Kartka dla 

Niepodległej”, 

 III miejsce oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Jestem małym 

Polakiem”, 

 I miejsce w Ogólnopolskim konkursie fotograficznym „To wszystko Polska”. 

 II i III miejsce w III festiwalu Lajk Song Festiwal Kotlin, 

 I miejsce w Ogólnopolskim konkursie sensorycznym Memo sensoryczne. 

Jednym z ostatnich przedsięwzięć, który jest w trakcie realizacji  jest  opracowanie i realizacja 

projektu edukacyjnego „Bezpieczny przedszkolak” – powiatowy projekt realizowany przy 

współpracy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu . 

 

8.3. Poziom wydatków na oświatę i zrealizowane inwestycje 

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano w 2018 roku 13.231.027,14 zł, 

a do budżetu Gminy z zakresu oświaty i wychowania wpłynęły dochody w wysokości 

1.068.331,77 zł oraz subwencja oświatowa ogólna w  wysokości 8.057.547,00  zł.  

Utrzymanie szkół podstawowych w Borku Wlkp. i Zimnowodzie kosztowało Gminę Borek 

Wlkp. 6.246.632,94 zł. Na utrzymanie gimnazjum w Borku Wlkp. i Zimnowodzie  wydano 

1.820.348,97 zł.. Koszty  Branżowej Szkoły I Stopnia wyniosły 101.000,11 zł., szkoły zawodowe – 



73.846,16 zł, a liceum dla dorosłych 25.965,39 zł. 

Wychowanie przedszkolne w 2018 roku kosztowało Gminę  Borek Wlkp. 2.012.756,71 zł. 

Przekazano dotację w wysokości 68.224,82 zł z tytułu uczęszczania 12 dzieci zamieszkałych  

w gminie Borek Wlkp.,  do przedszkoli poza terenem gminy Borek Wlkp. (Gostyń i Piaski). Do 

budżetu Gminy Borek Wlkp. z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych 

prowadzonych przez Organ wpłynęła kwota 79.722,50 zł. Miesięczna kwota zwrotu za pobyt dziecka 

w przedszkolu w Gminie Borek Wlkp. kształtuje się na poziomie 818,59 zł. za dziecko.  

Opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Borek Wielkopolski w 2018 roku  regulowała uchwała Nr XII/64/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane  

w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez 

Gminę Borek Wielkopolski. Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie 

przekraczającym 5 godzin dziennie wynosiła 0,80 zł. za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. 

Całodzienny koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu wynosił 5,00 zł. 

Koszty związane z  dowożeniem uczniów do szkół wyniosły 682.403,50 zł,  w tym koszty 

usługa przewozowych, koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, 

koszty ubezpieczenia, zakupu paliwa i części oraz napraw autobusu szkolnego. 

Stołówki szkolne i przedszkolne kosztowały 324.134,55 zł, jest to różnica kwot wydatkowanej 

i wpływów z opłat za korzystanie z wyżywieniach w przedszkolach oraz usług ZSP w Borku Wlkp. 

i ZSP w Zimnowodzie.  

Gmina Borek Wlkp. otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 77.242,65 zł na 

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 

sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych. 

W 2018 roku z  Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników przekazano środki w wysokości 239.567,70 zł. 

Na podstawie uchwały Nr XXVII/161/2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 sierpnia 

2016 roku w sprawie: zasad przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. za wyniki 

w nauce i wybitne osiągnięcia , uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borek 

Wlkp., Burmistrz Borku Wlkp. zarządzeniem Nr 61/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie 

ustalenia maksymalnej wysokości  indywidualnego Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. za wyniki 

w nauce i wybitne osiągnięcia za rok szkolny 2017/2018 przyznał uczniom stypendia, na co z budżetu 

Gminy wydatkowano środki w wysokości 22 250,00 zł. 

Żłobek Publiczny w Karolewie 

W ramach zrealizowanych zadań z zakresu polityki społecznej, w 2018 roku utworzony został 

Uchwałą Nr II/13/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 27 listopada 2018r. Żłobek Publiczny  

w Karolewie.  Żłobek zapewnia 16 miejsc dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku 

życia. Placówka została dofinansowana z programu ,,Maluch+” 2018.  W celu zachęcenia rodziców 

do posyłania dzieci do żłobka, opłata za pobyt dziecka w żłobku została obniżona z 450,00 zł, dla 

mieszkańców gminy Borek Wlkp. do 250,00 zł. W wyniku pierwszej rekrutacji dzieci do żłobka, 

która została przeprowadzona w grudniu 2018 r. do Żłobka Publicznego w Karolewie po obniżeniu 

opłaty przyjęto 9 dzieci. Do opieki nad dziećmi zatrudniono 3 opiekunów w tym dyrektora Żłobka. 

Żłobek rozpoczął działalność w dniu 01.01.2019 r. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 6.30 - 16.30. Opłata stała za pobyt 

dziecka w żłobku w chwili obecnej dla mieszkańców gminy Borek Wlkp. wynosi 250,00 zł, dla osób 

spoza gminy 1250,00 zł. 

 



8.4. Wydarzenia kulturalne i promocja Gminy 

8.4.1. Promocja Gminy 

Wydarzenia Kulturalne i Promocja Gminy. 

W dniu 6 stycznia 2018 roku odbył się Orszak Trzech Króli. Uczestnicy spotkali się na Rynku 

po czym przemaszerowano do Sanktuarium NMP w Borku Wlkp., gdzie każdy otrzymał koronę, 

śpiewnik i udał się na mszę świętą. Uroczystość urozmaiciło wspólne kolędowanie.  

Ferie 2018 w LOK - Ferie z LOK  rozpoczęto 14 lutego od strzelania walentynkowego. 

Uczestnicy zajęć i Rankingu Strzeleckiego z Karabinka Pneumatycznego strzelali do tarcz 

walentynkowych zaprojektowanych przez członków koła, grano w chińczyka i warcaby. 16 lutego  

w strzelnicy pojawił się Pan Jakub Furmanowski wraz z ojcem. Pan Jakub trenuje w Sportowym 

Klubie Taekwondo w LKS Zawisza Dolsk - 11 lat. Podzielił się z nami swoim doświadczeniem  

i wiedzą oraz pokazał nam swoje najcenniejsze trofea - medale z różnych prestiżowych zawodów  

w kraju i zagranicy. Po spotkaniu nastąpił ciąg dalszy rankingu strzeleckiego i rozgrywek w grach 

planszowych.  

Pierwszego maja odbyła się impreza ,,Nie Tylko Borek Wlkp. Biega po raz VII”. W imprezie 

wzięło udział wielu mieszkańców Gminy Borek Wlkp., a całą inicjatywę zaszczycił swoją obecnością 

oraz występem MEZO. 

Gminne Obchody Dnia Strażaka - 3 maja 2018 roku strażacy gminy Borek Wlkp. świętowali 

obchody Dnia Strażaka. Uroczystości zainaugurowała msza święta w Sanktuarium Matki Bożej 

Pocieszenia w Borku Wielkopolskim w intencji strażaków i ich rodzin, którą odprawił ks. proboszcz 

Daniel Litkowski. Po mszy św. strażacy, goście oraz towarzyszący im chór „Jutrzenka” udali się do 

strzelnicy gdzie odbyła się druga część uroczystości.   

Dnia 8 maja 2018 roku odbyły się obchody Dnia Zwycięstwa – zakończenia II wojny 

światowej. Delegacje, uczniowie szkół. kombatanci oraz przedstawiciele władz samorządowych 

naszej gmin zgromadziły się na Rynku w celu uczczenia tego dnia. Odśpiewano Hymn Polski oraz 

złożono kwiaty pod tablicami. 

Dziesiątego czerwca odbyła się kolejna edycja rodzinnego rowerowego święta - Wielkopolska 

Ofensywa Rowerowa z metą przy Zespole Szkół w Piaskach. Na uczestników czekał rekreacyjny 

dystans do przejechania, festyn z wieloma atrakcjami i nagrodami – wśród nich ta najcenniejsza – 

rower.  Rajd przeznaczony był dla całych rodzin. Oprócz osób dorosłych mogły w nim brać udział 

także młodzież w wieku 16 – 18 lat za zgodą rodziców. Natomiast dzieciom w wieku poniżej 16. roku 

życia towarzyszyć musieli dorośli opiekunowie. Organizatorami wydarzenia byli: powiat gostyński, 

gmina Piaski, Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnna”, Towarzystwo 

Rowerowe Piaski, gminy: Borek Wlkp., Gostyń, Krobia, Pogorzela, Poniec oraz Centrum Rozwoju 

Gminy Pępowo. 

Tradycyjnie 1 lipca 2018 r- w ramach obchodów odpustu parafialnego odbyła się XVI 

Pielgrzymka Służb Mundurowych do Matki Bożej Pocieszenia na Zdzież. Spotkano się na targowisku 

miejskim w Borku Wlkp., skąd przemaszerowano na Rynek i złożono wiązanki z kwiatami pod 

tablicami. Następnie odbyła się uroczysta msza święta i spotkanie na strzelnicy w Borku Wlkp. 

Dla upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w środę 1 sierpnia 2018 

roku o godzinie 17:00 na terenie gminy Borek Wielkopolski przeprowadzona zostanie głośna próba 

syren alarmowych. Syreny nadawały ciągły dźwięk, trwający 1 minutę.  

Obchody 79 rocznicy agresji Niemiec na Polskę. Dnia 1 września 1939 r. hitlerowskie Niemcy 

napadły na Polskę i rozpoczęła się II wojna światowa. W sobotę 1 września 2018 r. po mszy św.  

z okazji Jubileuszu 50-lecia Powstania OSP Skoków o godz. 18:00, przedstawiciele władz 

samorządowych, strażaków, szkół oraz boreckiego środowiska oddali hołd tym, którzy walczyli  



o wolność i niepodległość naszego kraju, składając wiązanki kwiatów pod tablicami pamiątkowymi 

na Rynku.  

Dnia 7 października odbyła się impreza 100 par zatańczy poloneza wokół ratusza. 

Wydarzenia tego dnia zostały uwiecznione w postaci nagranego filmu. 

Obchody 100 – lecia odzyskania Niepodległości odbyły się 11 listopada. Uroczystość 

rozpoczęto mszą świętą w intencji Ojczyzny z udziałem  Koła Śpiewaczego “Jutrzenka” . Następnie 

złożono wiązanki kwiatów i znicze na grobach Powstańców przez uczniów Zespołu Szkół im. 

Powstańców Wielkopolskich w Borku Wlkp. oraz MDP. Kolejnym punktem był przemarsz 

uczestników uroczystości na Rynek w asyście Orkiestry Parafialnej, Kompanii Honorowej OSP, 

MDP, 19 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej im. Ignacego Talarczyka w Borku Wlkp. i 19 

Gromady Zuchowej Poszukiwaczy 100-milowego lasu oraz Przedstawicieli Hufca w Jarocinie. Na 

Rynku odczytano Apel Poległych, delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed tablicami 

pamiątkowymi oraz uczczono pamięć bohaterów walk o niepodległość salwą armatnią Kurkowego 

Bractwa Strzeleckiego. Wspólnie odśpiewano Hymn Państwowy - akcja ogólnopolska "Niepodległa 

do Hymnu". Później przemaszerowano do M-GOK w Borku Wlkp., wysłuchano wystąpienie 

okolicznościowe Burmistrza Borku Wlkp. pt. „Bić się czy nie bić? - drogi do Niepodległości”,  

a następnie podziwiano akademię pt. „Biało-Czerwona” z okazji 100 rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przygotowana przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Borku Wlkp.  oraz projekcję filmu pt. „Dla Niepodległej” Szkolna TV Interaktywna - ZS Borek 

Wlkp. Całość umilał poczęstunek i ciepłe napoje. Na zakończenie rozegrano Niepodległościowy 

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar LKS „Wisła” Borek Wlkp. 

Szkoła Małego Inżyniera – od dnia 26 listopada 2018 r. do dnia 7 grudnia 2018 r. uczniowie, 

nauczyciele oraz rodzice zaangażowali się w akcję. Ostatecznie szkoła w Borku zdobyła II miejsce  

i została nagrodzona zestawami klocków do nauki robotyki. 

6 grudnia 2018 roku odbyły się obchody Mikołajek. Podczas imprezy dzieci mogły 

uczestniczyć w zabawach i rozgrywkach sportowych. Zorganizowane były zajęcia artystyczne oraz 

pokaz ognia flow fire show. 

Dnia 17 grudnia 2018 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. zorganizował 

Wieczerzę Wigilijną dla osób samotnych, samotnie mieszkających i Klubu Seniora z terenu miasta  

i gminy Borek Wlkp.  

Obchody 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - 27 grudnia 2018 władze samorządowe 

Gminy Borek Wlkp. wraz ze społecznością szkolną uczcili, 100 rocznicę wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego, złożono wiązanki kwiatów przed tablicami pamiątkowymi na boreckim rynku. 

Tego samego dnia, w celu upamiętnienia setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego  

o godz.16:40, na terenie gminy Borek Wlkp. zostały uruchomione syreny alarmowe i nadany został 

akustyczny sygnał alarmowy "głośna próba syren - dźwięk ciągły, trwający jedną minutę".  

W związku z obchodami 100 lecia odzyskania niepodległości i 100 lecia wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego zostały zakupione tabliczki do oznaczenia grobów poległych powstańców. 

 

Na terenie Gminy Borek Wlkp. istnieją dwie instytucje kultury:  

 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp., ul. Powstańców Wlkp. 4, 63-810 Borek Wlkp.  

- utworzona uchwałą nr 30/27/70 Prezydium Miejskiej i Gromadzkiej Rady Narodowej w Borku 

Wlkp. z dnia 7 października 1970r.  Następnie uchwałą nr XVIII/107/92 Rady Miejskiej Borku  

a dnia 13 lutego 1992 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

Borek Wlkp. zatwierdzono statut Biblioteki. Statut nadano Uchwałą nr XXXI/231/01 Rady 



Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie nadania statutu Biblioteki 

Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp.  

Celem działania Biblioteki jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych 

ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury poprzez 

gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych  

z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu. Biblioteka wypożycza zbiory na 

miejscu jaki i na zewnątrz, prowadzi wymianę międzybiblioteczną. Udostępnia materiały ludziom  

w wieku podeszłym, chorym i niepełnosprawnym. Współdziała z bibliotekami, instytucjami kultury, 

oświaty, i nauki oraz organizacjami społecznymi w zakresie rozwoju czytelnictwa. 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp., ul. Powstańców Wlkp. 4, 63-810 Borek Wlkp. 

- utworzony uchwałą nr 30/27/70 Prezydium Miejskiej i Gromadzkiej Rady Narodowej w Borku 

Wlkp. z dnia 7 października 1970 r., statut zatwierdzono uchwałą nr XVIII/107/92 Rady Miejskiej 

Borku Wlkp. z dnia 13 lutego 1992 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Biblioteki Publicznej 

Miasta i Gminy Borek Wlkp.   

M-GOK prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania 

regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców oraz osób przebywających na terenie 

miasta i gminy Borek Wlkp. do podstawowych zadań M-GOK należy w szczególności: 

rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych oraz zainteresowań, wychowywanie 

poprzez sztukę, edukację kulturalną, gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr 

kultury, kształtowanie nawyku korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury oraz ich współtworzenia, 

kształtowanie kultury rekreacji i wypoczynku, tworzenie ruchu artystycznego oraz zainteresowania 

sztuką, wspieranie amatorskiej i profesjonalnej działalności artystycznej, organizowanie działalności 

artystycznej w postaci kół, klubów zainteresowań, sekcji. itp., organizowanie spektakli, koncertów, 

festiwali, wystaw, konkursów itp., tworzenie warunków do rozwoju folkloru oraz dziedzictwa 

regionalnego. M-GOK współdziała z instytucjami, placówkami, organizacjami, podmiotami o różnej 

formie organizacyjno-prawnej. 

W roku 2018, zgodnie z uchwałą nr XLV/320/2006 r z dnia 26 października 2006 roku w sprawie 

powołania zespołu redakcyjnego oraz określenia nazwy, formy i problematyki publikowanej  

w Biuletynie Informacyjnym Gminy Borek Wlkp., ukazały się cztery wydania Magazynu 

Samorządowego. 

 

Na terenie gminy Borek Wlkp. w roku 2018 działały następujące organizacje: 

 

Stowarzyszenia, grupy formalne i inne 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Przyrodnicze 

„BOREK” 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie Borek Wlkp. 

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe 

„Zalew Jeżewo” 

Ognisko PTTKK „KOSMOS” Borek Wlkp. 

Szkolne Koło LOK Borek Wlkp. M-G Koło LOK Borek Wlkp. 

Klub Seniora w Borku Wlkp. Koło Kopa Sportowego Borek Wlkp. 

Klub Hodowców Gołębi Rasowych Polski Związek Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów w Borku Wlkp. 

Polski Związek Gołębi Pocztowych Sekcja 

Borek Wlkp. 

Młodzieżowe Koło filatelistów Borek Wlkp. 



Związek Bojowników o Wolność i Demokrację 

Koło Borek Wlkp. 

LZS Koło Borek Wlkp. 

Polski Związek Wędkarski Koło Borek Wlkp. Stowarzyszenie wspierania inicjatyw 

społecznych „GEDEON” w Borku 

Wielkopolskim 

Stowarzyszenie Klub Karpiowy „Karpik” Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania 

„Wielkopolska z Wyobraźnią” 

Stowarzyszenie Samorządów Południowo-

Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla 

zrównoważonego rozwoju” 

 

 

 

Kluby Sportowe 

Uczniowski Klub Sportowy Borek Wlkp. LKS  „WISŁA” Borek Wlkp. 

Uczniowski Klub Jeździecki „DŻAMAJKA”  

 

 

Ochotnicze Straże Pożarne 

OSP Borek Wlkp. OSP Siedmiorogów Pierwszy OSP Wycisłowo 

OSP Bolesławów OSP Siedmiorogów Drugi OSP Zalesie 

OSP Bruczków OSP Skoków OSP Zimnowoda 

OSP Jeżewo OSP Strumiany  

OSP Karolew OSP Studzianna  

 

Zespoły śpiewacze 

Zespół Regionalny „Borkowiacy” Zespół Ludowy „Studzianna” 

Koło Śpiewacze „Jutrzenka” Zespół „Retro” 

 

Koła Gospodyń Wiejskich 

KGW Borek Wlkp. KGW Leonów - Bolesławów 

KGW Celestynów KGW Skoków 

KGW Bruczków KGW Zalesie 

KGW Dąbrówka KGW Siedmiorogów Pierwszy  

KGW Grodnica KGW Wycisłowo 

KGW Wycisłowo KGW Głoginin 

KGW Trzecianów  

 

 

 

 



8.4.2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.  

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury jest instytucją, która prowadzi wielokierunkową 

działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury na terenie Miasta i Gminy Borek Wlkp. 

Ośrodek posiada założenia statutowe, politykę wewnętrzną i organizację, misję, program kulturalnej 

działalności oraz przystosowaną bazę lokalową, wyposażenie techniczne oraz przede wszystkim 

zaangażowaną kadrę pracowników, która jest sprawnie zarządzana przez menedżera kultury. Ośrodek 

Kultury jest miejscem otwartym z bogatą ofertą wydarzeń będącą oryginalnym połączeniem 

oczekiwań mieszkańców oraz innowacyjnych wizji artystycznych.  

W 2018 roku M-GOK sprawnie realizował zadania w zakresie: 

 rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb kulturalnych oraz zainteresowań, 

 wychowania poprzez sztukę, edukacji kulturalnej, 

 kształtowania nawyku korzystania z dziedzictwa i dóbr kultury oraz ich współtworzenia, 

 kształtowania kultury rekreacji i wypoczynku, 

  tworzenia warunków do funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego oraz 

zainteresowania sztuką, 

 wspierania amatorskiej i profesjonalnej działalności artystycznej, 

 organizowania działalności artystycznej w postaci kół, klubów zainteresowań, sekcji, 

zespołów, kursów, pracowni, warsztatów, 

 organizowania spektakli teatralnych, projekcji filmowych, koncertów, festiwali, wystaw, 

przeglądów, konkursów, plenerów, festynów, konferencji, odczytów edukacyjnych, imprez  

o charakterze artystycznym, rozrywkowym, rekreacyjno-sportowym, turystycznym, 

 tworzenia warunków do rozwoju folkloru oraz dziedzictwa regionalnego, 

 podejmowania działań z zakresu edukacji kulturalnej na rzecz różnych grup wiekowych  

i społecznych. 

Regulamin organizacyjny oraz zakresy obowiązków przewidują wielozadaniowość stanowisk 

pracy. Pracownicy sfery kultury posiadają predyspozycje do podjęcia działań administracyjnych oraz 

animacyjnych i tworzą zgrany zespół osób skupionych na celu jakim jest rozwój kultury  w Gminie. 

Pasja pracowników oraz umiejętne pozyskanie wolontariuszy oraz współdziałanie z innymi 

instytucjami, placówkami, organizacjami, podmiotami o różnej formie organizacyjno-prawnej 

(towarzystwa, stowarzyszenia, fundacje) przekłada się na pełne funkcjonowanie Instytucji  

w wymiarze Statutu. Stanowisko dyrektora instytucji łączy w sobie funkcje kierownika, 

administratora, koordynatora, organizatora i animatora działań opartych na poszanowaniu tradycji  

i lokalnych zasobów jak i na ustawicznym dążeniu do współczesnego modelu życia kulturalnego 

Miasta tak, by kultura była czynnikiem integrującym społeczność lokalną, dumą i wpisanym  

w globalną całość dziedzictwem spajającym przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 

Rozmach działań kulturalnych możliwy jest dzięki ciągłości oraz wysokości środków 

finansowych otrzymanych, wypracowanych oraz pozyskanych na działalność Instytucji. Stan 

środków obrotowych na początek roku w Instytucji wynosił 51.155,51 zł. Po stronie przychodów  

w 2018 roku wykonano 665.613,78 zł, co stanowi 101,51%. Dotacja podmiotowa Organizatora na 

działalność Instytucji wyniosła 600.000,00 zł. Instytucja jest prężnie gospodarczo funkcjonującą 

jednostką, która obok działalności podstawowej pozyskuje środki pieniężne z przeznaczeniem  

na założenia statutowe; w 2018 roku uzyskano środki pieniężne m.in. za biletowane imprezy 

artystyczno-kulturalne o ogólnym dochodzie 13.640,00 zł (”Show Muzyczny z Elvisem”, wieczór 

karaoke, koncert Andrzeja Cierniewskiego, gala operetkowa). Podejmowane działania w ramach 

przygotowania bazy wynajmów mienia administrowanego przez M-GOK oraz promocja możliwości 



wynajmów sprzętu i pomieszczeń Ośrodka Kultury bądź powierzchni pod stoiska handlowe na czas 

imprez kulturalnych pod różnorodne wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne 

przyniosło dochód w wysokości 26.337,00 zł. Ośrodek prowadzi częściowo odpłatną  działalność 

statutową w ramach organizacji stałych sekcji artystycznych tj. tanecznej, plastycznej, gimnastyki 

oraz warsztatów artystycznych. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem. Ogólny  dochód z wpłat 

sekcji wyniósł 16.462,00 zł.  

Po stronie kosztów w 2018 roku wykonano 660.320,33 zł, co stanowi 94,53%.  

Koszty działalności statutowej Instytucji stanowiły głównie wydatki na wielokierunkową działalność 

w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury oraz realizację konkretnych zadań w tym zakresie. 

Koszty ujęte w dziale zawierają wynagrodzenia artystów i inne związane  z obsługą działalności 

statutowej, opłaty na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, zakup materiałów i usług na 

organizację, promocję i przeprowadzenie przedsięwzięć i imprez szerokiej i dostosowanej oferty 

kulturalnej.  

W 2018 roku zorganizowano siedemdziesiąt dwie imprezy artystyczno-kulturalne, dyktowane 

programem sezonu i kalendarzem: 

- w tym wydarzenia plenerowe, zorganizowane samodzielnie przez jednostkę, bezpłatne oraz   

z płatnym wstępem/biletowane;  

- w tym przeglądy, recitale, koncerty, warsztaty, wydarzenia interdyscyplinarne, konkursy, pokazy, 

prelekcje, imprezy rekreacyjno-sportowe, spektakle teatralne. 

Łącznie w wydarzeniach wzięło udział 8565 osób, w tym osoby odwiedzające Ośrodek 

systematycznie bądź wybiórczo przy okazji konkretnego wydarzenia.   

Wydarzeniami, które opierają się na systematycznym udziale w kulturze i które stanowią oś 

działalności statutowej  jest „Projekt kulturalny 18+”. Przedsięwzięcie obejmuje poszczególne 

sezony artystyczne. Składają się na nie wydarzenia wyznaczające artystyczno-kulturalną ścieżkę 

działań M-GOK. Wydarzenia są ogłaszane w kalendarzu imprez, są cyklicznie organizowane, 

różnorodne i przybierają charakter integracyjno-animacyjny. Frekwencja projektu wskazuje, iż wśród 

Mieszkańców Gminy oraz kulturalnych turystów jest on popularną i wartościową formą aktywności 

kulturalnej oraz spędzania czasu przez coraz szersze grono odbiorców. Udział w spotkaniach był 

bezpłatny dla uczestników, bądź częściowo lub całkowicie odpłatny. Realizacja sezonowego 

Projektu, to efekt wkładu pracy i inwencji pracowników M-GOK oraz zagospodarowanych środków 

budżetowych na ten cel. Projekt jest objęty budżetem w ramach imprez statutowych. Założeniem 

programowym „Projektu 18+” jest: 

 aktywne zagospodarowanie czasu wolnego osób dorosłych poprzez realizację pasji oraz 

organizację wydarzeń kulturalnych - wymiana doświadczeń,  

  budowanie poczucia solidarności, pewności siebie, własnej sprawczości, 

 wzajemna inspiracja, animacja środowiska lokalnego i wpływanie na jego zmianę, 

 wspólne przeżywanie emocji, podtrzymanie więzi społecznych, 

 zapobieganie wykluczeniu społecznemu i wycofaniu się z życia kulturalnego seniorów, 

 integracja społeczeństwa lokalnego i budowanie relacji międzypokoleniowych. 

 

Kalendarz imprez 2018 r. obejmował także organizację m.in.:  

 Muzycznego wieczoru-„Elvis Presley Show”,  

 Widowiska muzyczno-artystycznego „A jednak warto”, 

 V Gali Pisanki Wielkanocnej, 

 Warsztatu świątecznego „Tradycja łączy pokolenia”, 



 „Dnia czekolady”, „Tłustego czwartku”, wieczoru karaoke, 

 Koncertu MEZO z Zespołem w ramach Majówki 2018 oraz akcji Nie tylko Borek Wlkp. 

biega po raz VII,  

 Plenerowego widowiska oraz imprezy z okazji Dnia Dziecka ph. „Strefa parkowa”, 

 Imprezy plenerowej oraz licznych i różnorodnych wydarzeń towarzyszących w ramach 

obchodów Dni Borku Wielkopolskiego, 

 Plenerowej imprezy na zakończenie lata, 

 Koncertu Andrzeja Cierniewskiego, 

 Imprezy mikołajkowej i widowiska FIRE SHOW, 

 Recitalu Trio Taklamakan z pokazem tanga w ramach „Światowego Dnia Tanga”. 

Rok 2018 obfitował w bogaty i wartościowy program edukacji kulturalnej oraz działalności 

artystycznej w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie FERII oraz 

WAKACJI.  

Projekt Ferie (realizowany w okresie zimowym za kwotę 3.052,40 zł) cieszy się dużym 

zainteresowaniem. Konieczne było wprowadzenie limitów uczestników poprzez wprowadzenie 

wcześniejszych rezerwacji miejsc oraz zapisów. Taki sposób realizacji projektu zadań uwiarygadnia 

udział uczestników, pozwala na bezpieczne /pod względem przepisów o bezpieczeństwie oraz  

o ochronie danych osobowych/ przeprowadzenie zajęć oraz racjonalne wydatkowanie 

przeznaczonych na dany cel środków budżetowych.  

Latem, Ośrodek Kultury przeprowadził rozbudowaną, obejmującą ponad dwa miesiące ofertę 

zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach projektu 

Borecka Tropical Island – Kreatywne Lato w Mieście. W ramach budżetu opiewającego  na kwotę 

8.849,80, działań wolontariackich, wkładu pracy własnej oraz wydarzeń z pobieranym wstępem 

zrealizowano oryginalny, promujący Miasto pomysł MIEJSKIEJ PLAŻY-wakacyjnej strefy 

rekreacji- z różnorodnymi wydarzeniami tu: warsztaty, spektakle, szanty, zajęcia plastyczne, 

taneczne, rekreacyjne, animacje, koncerty, inne. Projekt zyskał ogromną popularność (materiały 

prasowe, realizacje telewizyjne) oraz był sukcesem frekwencyjnym oraz organizacyjnym. Dzięki 

ogromnemu zaangażowaniu i systematycznej dbałości o strefę, do dyspozycji miejskich plażowiczów 

oraz gości oddano egzotyczne miejsce wypoczynku, relaksu, zabawy, swobody i artystycznych 

działań. Plaża była estetycznym, przyjaznym, przyjemnym i bezpiecznym miejscem, o której 

rozpisała się prasa oraz o której nakręcono relację przez media zewnętrzne służąc budowaniu 

pozytywnego wizerunku Ośrodka Kultury i Miasta na zewnątrz.  

Największym przedsięwzięciem podjętym przez Ośrodek Kultury, była realizacja 

przypadającej w 2018 roku 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ 

NIEPODLEGŁOŚCI. Zgodnie z założeniem, była ona osią wydarzeń artystyczno-kulturalnych  

w Gminie, organizowanych i koordynowanych przez Ośrodek Kultury. W budżecie Ośrodka 

zabezpieczono środki finansowe, które umożliwiły przeprowadzenie wydarzeń z rozmachem godnym 

Rocznicy. Oprawa wydarzeń i oryginalność ujęcia tematyki wskazywały na powiązanie tradycji  

z wielowymiarowością współczesnego patriotyzmu.  

Poniżej najważniejsze wydarzenia statutowe przeprowadzone wg programu obchodów 

jubileuszowych: 

1) Flagowy warsztat przedbiegowy – międzypokoleniowe działania na biało i czerwono; 

2) „Pysznie Roztańczony Borek Wlkp.”: widowisko artystyczne ph. „Polskie Tańce 

Narodowe”, POLONEZ NA 100 PAR zatańczony w przestrzeni Rynku Miejskiego, 

kulinarny przepiśnik ph. „Bigos po staropolsku”; 



3) Konkurs plastyczny „Kartka dla WOLNEJ I NIEPODLEGŁEJ”; 

4) Recital gitarowy Kuby Michalskiego „Śpiewana historia Polski”; 

5) Koncert Operetkowy Wolna i Niepodległa; 

6) Instalacja „Biało-Czerwona nad głowami”- rozciągnięcie barw narodowych w przestrzeni 

sali widowiskowej M-GOK oraz stworzenie Księgi wydarzeń jubileuszowych.  

 

W 2018 roku M-GOK pozyskał dotację, w łącznej wysokości 5 000 zł, na realizację dwóch 

zadań w zakresie społeczno-artystycznym w ramach Programu Grantów Społecznych PGS 

realizowanego przez Powiat Gostyński poprzez Stowarzyszenie „Dziecko” przy współfinansowaniu 

Powiatowego Banku Spółdzielczego. Wygrały dwie inicjatywy, które uaktywniły w grupach 

mieszkańców Gminy Borek Wlkp. pokłady aktywności społecznej, kreatywności i zaangażowania. 

Były to: 

I.  Projekt: PAŁACOWE MINIATURY BORECKIEJ ARCHITEKTURY 

 Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.,  

 Realizator: Młodzież z Borku Wlkp.,  

 Dotacja: 3.000,00 zł, 

 Koszty całkowite: 4.720,48 zł. 

Projekt był kontynuacją rozpoczętego w ramach dotacji ubiegłorocznego przedsięwzięcia budowy 

PARKU MINIATURY BORECKIEJ ARCHITEKTURY. Projekt zaktywizował młodzież i jest 

promocją potencjału młodych ludzi i zasobów Gminy poprzez wykonanie makiet miniatur 

wybranych budowli charakterystycznych dla architektury Borku Wlkp., ustawienie ich  

w miejscowym parku oraz integrowanie społeczności w ramach przeprowadzonego kursu tańca 

dworskiego i organizacji miejsca spotkań wokół zminiaturyzowanych zabytków. W ramach 

wydarzenia opracowano folder z informacjami o miejscach zminiaturyzowanych będący ich 

wizytówką. Wysłuchano także odczytu opracowanych przez młodzież informacji dotyczących 

budowli i wykonano tablice informacyjne. 

 

II. Projekt: SWOJSKA BIESIADA 

 Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.,  

 Realizator: Rada Sołecka Bolesławów, 

 Dotacja: 2.000,00 zł,  

 Koszty całkowite: 2.840,00 zł. 

Projekt polegał na zorganizowaniu (stworzeniu i wyposażeniu) miejsca integracyjnych spotkań dla 

mieszkańców wsi oraz na przeprowadzeniu biesiady dożynkowej. Zadaniem przedsięwzięcia było 

podjęcie wspólnego wysiłku, którego efektem jest estetyczne i praktyczny punkt wspólnych działań 

mieszkańców. W ramach projektu zakupiono ławki oraz grill.  Miejsce rekreacji służy różnym 

grupom wiekowym- aktywizuje i integruje, wzmacnia współpracę sąsiedzką, solidarność lokalną  

i tworzy nowe możliwości zagospodarowania czasu wolnego. 

 

W 2018 roku, „Koszty działalności statutowej” obejmowały koszt podjętych przedsięwzięć 

kulturalnych wg programu i kalendarza imprez oraz zakup materiałów (łącznie na 152.233,73 zł) oraz 

koszty związane z organizacją i prowadzeniem stałych sekcji artystycznych utworzonych  

i rozwijających się przy M-GOK (łącznie na 19.325,91 zł).  

W ofercie działalności boreckiego Ośrodka Kultury, są systematycznie prowadzone - w podziale na 

grupy wiekowe oraz wg charakteru zainteresowania i zapotrzebowania - grupy pasjonatów, którzy 



rozwijają swoje zainteresowania oraz talenty w różnorodnych dziedzinach artystycznych.  

Łącznie do sekcji Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. przynależy 118 członków zrzeszonych w:  

 kółko plastyczne „Radość tworzenia”,  

 kółko taneczne,   

 dziecięce kółko wokalne, 

 Zespół Bez Nazwy, 

 Zespół Trio,  

 Młodzieżowe Koło Filatelistów, 

 Sekcję Sztuk Plastycznych, 

 zajęcia gimnastyczne 50+,  

 Grupę Fit Dance Show. 

Przy M-GOK działają organizacje, amatorskie zespoły ludowe, śpiewacze i kluby, nad 

którymi sprawowana jest opieka merytoryczna. Koszt ich działalności pokrywany jest z budżetu 

Ośrodka w ramach w/w organizacji i wyniósł on 9668,23 zł. Członkowie organizacji na działalność 

zbierają składki ustalone wewnętrznymi regulaminami czy posiadanym statutem. W 2018 roku, 

Zespół Ludowy Studzianna, Zespół Regionalny Borkowiacy, Koło Śpiewacze Jutrzenka, Zespół 

Wokalny Retro, Klub Seniora oraz współdziałające z Instytucją, prowadząc działalność kulturalno-

środowiskową, ponosiły wydatki związane z organizacją imprez dla społeczności lokalnej oraz 

bieżącą działalnością.  

   

Rok 2018 był spójnym i dokonanym pod względem merytorycznym i finansowym planem 

działań pojętych dla realizacji wielokierunkowych działań w zakresie rozwoju i upowszechniania 

kultury. Ośrodek w pełni realizował swoją rolę jako instytucji inicjującej i realizującej 

przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i rozrywkowym przy zachowaniu 

wysokich standardów oferty, jakości, aspektów prawnych i finansowych. Działalność M-GOK 

przyczynia się do tworzenia pozytywnych, trwałych i stabilnych relacji ze społecznością lokalną, 

podtrzymuje fundamenty kulturowej tożsamości, buduje ją i zachęca do identyfikacji z kulturą w roli 

jej odbiorcy, uczestnika, odtwórcy ale i twórcy.  

 

8.4.3. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. 

I  ORGANIZACJA  

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do 

Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1 z dnia 22.08.2002 r. prowadzonego przez organizatora, którym 

jest Gmina Borek Wlkp.  

II DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI  

Celem działania Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych 

społeczeństwa miasta i gminy Borek Wlkp. oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy, nauki  

i kultury poprzez realizację zadań zawartych w statucie.  

1. KSIĘGOZBIÓR 

Księgozbiór biblioteki na dzień 31.12.2018 r. wynosił 27 426 woluminów, z czego: 

- 14 430  - literatura piękna dla dorosłych, 

- 7 140 – literatura piękna dla dzieci i młodzieży, 



- 5 856 – literatura niebeletrystyczna. 

 A także 41 audiobooków. 

Zbiory regionalne oprócz książek, kronik i dokumentów życia społecznego dopełnia 370 starych 

fotografii, zebranych od czytelników w ramach akcji „Stare fotografie – zatrzymany czas” (221 

zdjęć do 1945 roku oraz 149 z lat 1946 -1962 ). 

W ofercie znajduje się również 28 tytułów czasopism, które oprócz bieżących numerów można 

wypożyczyć do domu. Lista tytułów czasopism jest co roku konfrontowana z potrzebami 

użytkowników.  

W 2018 roku czytelnicy wypożyczyli 646 czasopism na zewnątrz, na miejscu skorzystali z 3 842 

pozycji. 

Na bieżąco aktualizowana jest Kronika Miasta i Gminy Borek Wlkp. oraz kronika Biblioteki. 

Biblioteka jako instytucja upowszechniająca czytelnictwo na pierwszym miejscu kładzie duży 

nacisk na dobrze skompletowany księgozbiór. Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup 

nowości książkowych, a także darów od czytelników i instytucji. Przy wyborze określonych 

tytułów brane są pod uwagę propozycje czytelników oraz zapotrzebowanie na poszczególne 

tytuły np. kanon lektur szkolnych. 

Podstawowym źródłem finansowania zakupu książek jest dotacja organizatora. W 2018 roku była 

to kwota 15.000 zł, za którą zakupiono 582 woluminy.  Dodatkowo Biblioteka pozyskała środki 

finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach Programu  Biblioteki 

Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Dzięki pozyskanej dotacji 

w kwocie 9.912,00 zł księgozbiór wzbogacił się o kolejne, ciekawe tytuły(408 książek). 

Na bieżąco odbywa się selekcja książek zniszczonych i zaczytanych. 

W 2018 roku ubytkowano 2222 książek.  

Ogółem w 2018 r. zakupiono 990 książek za kwotę 24.912 zł,  biblioteka otrzymała 105 darów.  

2. CZYTELNICTWO / UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

W 2018 roku w bibliotece aktywnie wypożyczało książki 1136 czytelników. Największą 

grupę stanowią osoby uczące się (460), następnie osoby pracujące (408) i pozostali (268).  



 
 

Natomiast Bibliotekę odwiedziło 11 608 użytkowników. 

W 2018 roku czytelnicy wypożyczyli 27 184 woluminy oraz 31 audiobooków.  

 

Na miejscu w czytelni użytkownicy skorzystali z 5831 woluminów.  

 

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE/ INFORMACYJNE 

Biblioteka pracuje w systemie SOWA SQL w formacie katalogowania zasobów 

bibliotecznych MARC 21. Jest to zintegrowany międzynarodowy system biblioteczny, który 

umożliwia gromadzenie oraz ewidencję zbiorów, katalogowanie i wyszukiwanie informacji, 
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a także udostępnianie zbiorów on-line. Wszystkie zbiory biblioteki są opracowane 

komputerowo.  

KATALOG ON-LINE znajduje się na stronie internetowej Biblioteki oraz na stronie Borku 

Wlkp. Jest uzupełniany na bieżąco. Zakłada on możliwość wyszukiwania poszukiwanej 

pozycji po tytule, autorze, nazwie serii, roku wydania oraz haśle przedmiotowym. 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. posiada stronę internetową pod adresem 

www.biblioteka.borekwlkp.pl ,na której umieszczane są aktualne informacje o ofercie 

Biblioteki.  

W 2018 roku stronę internetową odwiedziło 40 028 gości. Biblioteka posiada również profil 

na portalu społecznościowym Facebook, gdzie promowane są wszystkie organizowane 

wydarzenia. W czytelni znajdują się 3 stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do 

Internetu oraz 3 iPady.  W 2018 roku z nowoczesnych komputerów skorzystało 730 osób, 

natomiast z tabletów 296 użytkowników. W sumie 1026 osób. Najczęściej z tej usługi 

korzystali czytelnicy w wieku od 7-15 lat, a następnie dorośli. (powyżej 18 roku życia). 

Działalność informacyjna polega na świadczeniu usług bibliotecznych indywidualnemu 

czytelnikowi. Jednym z najczęstszych działań pracowników biblioteki na rzecz użytkownika 

jest wybór materiałów ze zbiorów bibliotecznych, opracowywanie zestawień 

bibliograficznych na kierowane przez czytelników zapytania. W 2018 roku bibliotekarze 

udzielili 218 informacji. Szkolenia biblioteczne  użytkowników to 547 uczestników.  

W imprezach organizowanych przez bibliotekę w 2018 roku wzięło udział 1207 

mieszkańców. W zajęciach edukacyjnych wzięło udział 660 osób.  

4. IMPREZY UPOWSZECHNIAJĄCE CZYTELNICTWO  

• Spotkania autorskie są jedną z najczęstszych form popularyzacji czytelnictwa. 

Bezpośredni kontakt z twórcami książek wytwarza w uczestnikach spotkań pozytywną 

motywację do lektury oraz możliwość zdobycia autografu. W 2018 roku Biblioteka gościła 

pisarkę książek dla dzieci  Ewę Chotomską oraz Dorotę Schrammek piszącą książki dla 

dorosłych czytelników. Odbyło się również spotkanie z podróżnikiem Piotrem 

Kowalczykiem, dzięki któremu młodzież miała okazję poszerzyć wiedzę o Indiach.  

• zajęcia „Ferie zimowe w bibliotece” – to cykl spotkań dla dzieci w wieku od 5-15 lat, które 

oferują  edukację przez zabawę oraz poznawanie ginących zawodów. W 2018 roku odbyło 

się spotkanie ze zdunem, poszerzone o warsztaty lepienia z gliny.  

• zajęcia „Wakacje w bibliotece’2018” pod hasłem „Wakacje młodych detektywów”. Dzieci 

i młodzież wzięły udział w warsztatach literackich, na których poznali tajniki pracy 

detektywa. Odbyło się również spotkanie  z policjantem oraz technikiem kryminalistyki. 

• lekcje biblioteczne – uczniowie poznają warsztat pracy bibliotekarza oraz zasoby Biblioteki 

i zasady korzystania z nich. 

• Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – 5-15 maja 2018 r. – spotkania dla dzieci ze szkół  

i przedszkoli gminy Borek Wlkp., spotkanie z okazji „Dnia Bibliotekarza” z władzami 

samorządowymi, najaktywniejszymi czytelnikami, koncert zespołu Sound Lovers, wystawa  

z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wystawa pn. „Pasje naszych 

czytelników”. 

http://www.biblioteka.borekwlkp.pl/


•  Rajd Rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” – to przejazd pasjonatów rowerów i czytania 

przez Gminę Borek Wlkp. Trasa rajdu w 2018 roku wiodła do Wycisłowa, gdzie na miejscu 

odbył się piknik integracyjny z wieloma niespodziankami.  

• Bookcrosing – to forma popularyzowania książek, poprzez pozostawianie ich w miejscach 

publicznych, tak aby znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej.  

 • „Czytanie Narodowe” – Lekturą 2018 roku było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.  

W akcję aktywnie włączyli się przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy gminnych 

jednostek oraz czytelnicy.  

• III Międzypokoleniowy poranek patriotyczny – spotkanie seniorów z przedszkolakami  

z okazji 11 listopada – Narodowego Święta Niepodległości. Dzieci z Przedszkola 

Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie wspólnie z czytelnikami przeżywają wspólną 

lekcję patriotyzmu.  

• Tydzień Pluszowych Misiów – zajęcia edukacyjne dla dzieci związane z historią 

pluszowego misia. 

• Zajęcia z elementami biblioterapii – polegają na czytaniu wybranych fragmentów 

literatury terapeutycznej w celu usunięcia zaburzeń emocjonalnych u dzieci i dorosłych  

np. lęków. Zajęcia odbywały się w Przedszkolu Samorządowym w Karolewie oraz w czytelni.  

•  Akcja 100 nowych czytelników na 100 lecie odzyskania niepodległości – od czerwca do 

grudnia 2018 roku każde dziecko do lat 10, które zapisało się do biblioteki i zostało jej 

czytelnikiem, otrzymało w prezencie książkę ze specjalnym pamiątkowym wpisem.  

• „Zaczytani” – akcja społeczna polegająca na zbiórce książek dla dzieci przebywających  

w hospicjach. W 2018 roku czytelnicy ofiarowali 100 książek. 

• „Mała książka – Wielki Człowiek” – to projekt w którym dzieci urodzone w 2015 roku 

otrzymują po zapisaniu się do Biblioteki wyprawki czytelnicze. W 2018 roku wydano  

17 pakietów. 

•  Konkursy: „Zaczytana rodzina”  oraz IV edycja konkursu pn. „Wypożycz książeczkę – 

wygraj walizeczkę”. 

W boreckiej bibliotece regularnie spotykają się: 

•  członkowie Klubu Miłośników Książek – spotkania odbywają się raz w miesiącu  

w czytelni. Klub liczy 20 osób, których połączyła pasja czytania.  

• Miłośnicy Gier Planszowych – spotkania odbywają się co poniedziałek w czytelni 

biblioteki. W 2018 roku z tej oferty skorzystało 112 osób. Biblioteka posiada w swojej ofercie 

25 gier edukacyjnych.  

• członkowie Akademii Młodego Czytelnika – spotkania odbywają się raz w tygodniu  

w bibliotece lub przedszkolu / szkole. Są to zajęcia edukacyjne na podstawie przeczytanych 

książek. Efektem zajęć są prace plastyczne, które można zobaczyć na wystawach.               

• „Książka na telefon” to usługa, której celem jest dostarczenie osobom starszym, chorym 

lub niepełnosprawnym zamówionych materiałów bibliotecznych do domu oraz dostęp do 



oferty biblioteki dla wszystkich mieszkańców Gminy Borek Wlkp.  Materiały zamawiane  

są telefonicznie w godzinach otwarcia biblioteki. Przy wyborze literatury czytelnicy mogą 

liczyć na pomoc bibliotekarek lub skorzystać z katalogu on-line. Materiały na terenie miasta 

Borek Wlkp. są w miarę możliwości na bieżąco dostarczane do domu czytelników, po 

wcześniejszym ustaleniu z nimi terminu. Natomiast  poszczególne miejscowości gminy - 

ostatni czwartek miesiąca. Akcja z roku na rok cieszy się coraz większym powodzeniem;  

w 2018 roku z oferty skorzystało 87 osób; w  miesiącu było to około 10 zleceń.    

III FINANSE / GRANTY:  

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Borek Wlkp. na działalność statutową wyniosła  

291.000,00 zł. Środki odzyskane od czytelników za wysyłkę upomnień za niezwrócone zbiory  

300,00 zł. Ze sprzedaży makulatury 180,00 zł, a odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 

bankowym instytucji 28,19 zł. Ponadto biblioteka otrzymała dotację na realizację projektu w ramach 

Regionalnego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse 2018” realizowanego przez Polską 

Fundację Dzieci i Młodzieży finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.  

„Z naszą gwarą pełną parą” - to tytuł projektu, którego uczestnikami są młodzi ludzie  

(w wieku 13-19 lat) z terenu Gminy Borek Wlkp. Celem projektu jest zwiększenie obecności młodych 

ludzi w życiu społecznym oraz rozwijanie potencjału młodzieży poprzez stworzenie im warunków 

do samodzielnego działania. Projekt ma również na celu zachęcenie młodzieży do współpracy  

w realizowaniu własnych inicjatyw, mających wpływ na życie codzienne w swojej gminie. Osią 

projektu jest spektakl gwarowy, który stworzy młodzież. Realizacja projektu pozwoli ukazać 

młodzież jako grupę zaangażowaną na rzecz lokalnej społeczności, a Bibliotekę jako miejsce rozwoju 

młodzieży i kultywowanie tradycji regionalnej. Całkowity koszt projektu wynosi 6.340,00 zł. Kwota 

dofinansowania to 4.840,00 zł. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach 

Programu  Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” 

pozyskano kwotę 9. 912,00 zł. 

IV WSPÓŁPRACA  

Borecka biblioteka współpracuje z bibliotekami, instytucjami kultury, oświaty i nauki oraz 

organizacjami społecznymi i sołectwami w zakresie rozwoju czytelnictwa, a także partnerstw na 

rzecz organizowanych imprez. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. codziennie tętni 

życiem; skupia grono wiernych czytelników oraz przyciąga mieszkańców boreckiego społeczeństwa 

atrakcyjną ofertą usług. W 2018 roku Bibliotekę odwiedziło 19 217 osób.   

 

9. Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. i realizacja 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii – 2018 rok 
9.1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. został utworzony Uchwałą   

Nr X/52/1990 Rady Narodowej Miasta i Gminy w  Borku Wlkp. z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Borku Wlkp. 

 

Uchwała nr XLIV/330/2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie 

uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – realizowana.  



 

Uchwała nr XX/111/2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 9 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- realizowana.  

 

Uchwała nr XXI/120/2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne - realizowana.  

 

Informacja o wydatkach w roku 2018. 

Ogółem wydatki realizowane w pomocy społecznej w 2018 wynosiły – 9.723.851,95 zł w tym: 

- wydatek z zadań własnych -  794.244,73 zł, 

- wydatek jako dofinansowanie zadania własnego –  235.068,45 zł, 

- wydatek z zadań zleconych –  8.694.538,77 zł, 

Wykonanie procentowe w stosunku do planu stanowi: 95,60 %. 

 

Informacja o planowanych i uzyskanych dochodach MGOPS za rok 2018r. 

Dochody własne - Gminy Borek Wlkp. 

Wykonane dochody uzyskano z :   

zwrotu z funduszu alimentacyjnego     

11.168,26 zł 

 odpłatności za usługi opiekuńcze      13.676,20 zł 

odpłatność rodziny za pobyt w DPS  1.100,00 zł 

odsetki bankowe 724,47 zł 

RAZEM:        26.668,93 zł 

 

Dochody w ramach zadań zleconych gminie oraz własnych dotowanych. 

1) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, przekazywanych do budżetu  

 państwa: 

zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z poprz. lat  11.772,46 zł 

zwrot nienależnie pobranych świadczeń - świadczenie 

wychowawcze nal. główna   

2000,00 zł 

zwrot nienależnie pobranych świadczeń -świadczenie 

wychowawcze – odsetki    

113,25 zł 

odsetki od świadczeń nienależnie pobranych (św. rodzinne) 64,64 zł 

RAZEM  13.950,35 zł 

 

 2) z tytułu zwrotów tj. 

z funduszu alimentacyjnego 16.752,39 zł 

odsetek od funduszu alimentacyjnego 20.460,01 zł 

koszty upomnienia 90,40 zł 

RAZEM: 37.302,80 zł 

 

Realizowane zadania poza standardowe.  

 

Karta Dużej Rodziny  

Karta Dużej Rodziny to program o zasięgu ogólnokrajowym przyjęty uchwałą Rady Ministrów. 

Szczegółowe warunki realizacji tego programu określało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 



maja 2014 r. Rozporządzenie to zostało uchylone 31 grudnia 2014r. i zostało zastąpione Ustawą  

z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, która weszła w życie 01 stycznia 2015 r. Program 

jest adresowany do członków rodziny wielodzietnej, bez względu na jej dochód. Program obejmuje 

dzieci i rodziców mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku 

życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia 25 roku 

życia (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności nie ma ograniczeń wiekowych). Program obejmuje także rodziców zastępczych 

oraz dzieci wychowujących się w rodzinie zastępczej po spełnieniu ww. wymagań. Druk wniosku 

można otrzymać w siedzibie Ośrodka lub pobrać ze strony internetowej ośrodka: 

www.borek.ops.org.pl .  

Kartę Dużej Rodziny w 2018 r. wydano ogółem – 103 karty, w tym:  

- 98 kart w formie tradycyjnej,  

- 5 kart w formie elektronicznej.  

26 osób złożyło wnioski z różnych powodów.  

Szczegółowe informacje na temat programu w tym dostępnych ulg znajdują się na rządowej stronie 

internetowej www.rodzina.gov.pl. 

 

Wielkopolska Karta Rodziny  

Regulacja prawna;  

1.Porozumienie  Partnerskie nr 16/2018  z dnia 13  sierpnia 2018r. pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim a Gminą Borek Wlkp. 

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został przyjęty przez Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego 27 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXVII/725/17 jest Programem działań na rzecz 

rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego. Adresatem działań w ramach Programu 

„Wielkopolska Karta Rodziny” objęte są rodziny 3+. Rodziny wielodzietne uprawnione  

do korzystania z Karty to rodziny z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 lat lub 25 roku życia  

w przypadku kontynuowania nauki, bez ograniczeń wiekowych w przypadku legitymowania się 

orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, do członków rodziny nie zalicza się dziecka 

pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko lub dzieci. 

Program od połowy sierpnia 2018 roku jest również realizowany na terenie miasta i gminy Borek 

Wlkp. zgodnie z podpisanym w dniu 13 sierpnia 2018 roku porozumieniem między Gminą Borek 

Wlkp. a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia 

rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, 

oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez Podmioty 

przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Partnerami w Programie są podmioty  

z następujących sfer działalności w Wielkopolsce:  

1) kulturalna;  

2) handlowa;  

3) bezpieczeństwa;  

4) usługowa;  

5) sportowo-rozrywkowa; 

6) zdrowotna;  

7) edukacyjna. 

Zgodnie z uchwałą wprowadzenie Wielkopolskiej Karty Rodziny ma być impulsem dla samorządów 

terytorialnych do wprowadzania ulg i uprawnień w środowiskach lokalnych oraz zachęcania 

przedsiębiorców do tworzenia pozytywnego klimatu wokół dużych rodzin.  

Zaletą Programu jest niewątpliwie to, iż w każdym momencie przystąpić do niego może nowy Partner 

http://www.rodzina.gov.pl/


z terenu Miasta i Gminy Borek Wlkp. bez wypełniania zbędnych formularzy i załatwiania zbędnych 

formalności. Wystarczy deklaracja o przystąpieniu do Programu. 

https://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/ 

Ogółem wydano - 50 kart WKR. 

W roku sprawozdawczym wpłynęło 8 wniosków.  

 

Wspieranie rodziny  

Wydatek w tym rozdziale stanowią środki własne gminy, środki z budżetu państwa jako 

dofinansowanie zadania własnego, środki zlecone gminie. 

Regulacja prawna;  

 

Uchwała  nr XXIV/125/2012Rady Miejskiej Borku Wlkp.  z dnia 11 października 2012r.  

w sprawie zlecenia realizacji zadań własnych  gminy, wynikających z ustawy  o wspieraniu  rodziny 

i systemie pieczy zastępczej - jest realizowana. 

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ramach Resortowego programu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018, ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Asystent rodziny 

i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, zapraszając jednostki samorządu 

terytorialnego szczebla gminnego do składania ofert.  

Gmina Borek Wlkp. przystąpiła do konkursu i złożyła oświadczenie o przyjęciu dotacji  

pozyskując w ten sposób środki na realizację zadania w kwocie - 10.240,00 zł. 

Program był realizowany od m-ca stycznia 2018r. do grudnia 2018r., w wyniku którego można 

wydatkować środki na asystenta rodziny, który jest zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze ½ 

etatu. Rodziny objęte pomocą asystenta zostały wytypowane przez pracowników socjalnych i na 

podstawie postanowienia sądu. 

Wsparcie dotyczy rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych.  

System wsparcia rodziny organizowany jest w gminie, ponieważ do gminy należy zabezpieczenie 

podstawowych potrzeb rodziny, w tym potrzeb wynikających z trudności opiekuńczo- 

wychowawczych. Istotą jest, aby wsparcie udzielane było zgodnie z zasadą pomocniczości czyli za 

zgodą rodziny, przy jej aktywnym udziale oraz z uwzględnieniem zasobów własnych rodziny  

i zewnętrznych źródeł pomocy. 

Asystenci współpracują z wieloma podmiotami, najczęściej są to placówki oświatowe, służba 

zdrowia, sądy, policja, urzędy itp. Z uwagi na złożoność problemów w danej rodzinie niezbędna jest 

interdyscyplinarna wiedza i wsparcie całego systemu oddziałującego na dziecko, jak i na rodziców. 

Do funkcji asystenta rodziny zaliczono funkcję wsparcia psychiczno – emocjonalnego, 

diagnostyczno – monitorującą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, wychowawczą, motywująco – 

aktywizującą, koordynacji działań skierowanych na rodzinę. Zakres zadań asystenta rodziny 

obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania 

pośrednie realizowane na rzecz dziecka i rodziny, organizację własnego warsztatu pracy. 

Asystent pracuje pomagając 8 rodzinom w ich miejscu zamieszkania. 

Liczba rodzin zobowiązana przez sąd do pracy z asystentem rodziny – 2.  

Liczba rodzin korzystających z usług asystenta rodziny w ich miejscu zamieszkania - 8 z tego; 

wszystkie rodziny korzystają z tej formy wsparcia powyżej 1 roku.  

 

https://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/


Dobry Start - zadanie zlecone gminie 

Plan stanowi kwotę –        326.030,00 zł  

Wykonanie stanowi kwotę –       316.818,29 zł  

 

Wykonanie procentowe w stosunku do planu ogólnego wynosi co stanowi – 97,17% 

Regulacja prawna;  

1. Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego 

programu „Dobry start”  (M.P.2018.514). 

2.Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków 

realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U.2018.1061). 

 

Wydatkowano środki na świadczenia społeczne w kwocie – 306.600,00 zł  

Podstawa prawna: Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia 

rządowego programu „Dobry start” . Realizowana przez ośrodek od dnia wejścia przepisu.  

Ustanawia się rządowy program wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych  

z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie polega na przyznaniu na dziecko, raz w roku, świadczenia 

"dobry start" w wysokości 300 zł. Świadczenie "dobry start" przysługuje bez względu na dochód 

rodziny.  

Prace społecznie użyteczne  

Program Prac Społecznie Użytecznych jest skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Od 2 sierpnia 2011 roku weszło w życie 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 roku (zastąpiło 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu 

organizowania prac społecznie użytecznych), uczestnictwem w tych pracach obejmuje także osoby 

uczestniczące w kontrakcie socjalnym. Głównym celem programu jest aktywizacja społeczno - 

zawodowa ww. osób, korzystających jednocześnie z pomocy społecznej. W roku 2018 z gminy Borek 

Wlkp. uczestniczyło w ramach prac społecznie użytecznych 5 osób. Skierowane w ten sposób osoby 

wykonywały proste prace w miejscu swego zamieszkania. Zgodnie z zawartym porozumieniem 

pomiędzy Gminą Borek Wlkp. a Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyniu osoby wykonywały prace 

społecznie użyteczne od miesiąca maja 2018r. do listopada 2018 r.  

 

Zespół Interdyscyplinarny 

Zespół Interdyscyplinarny składa się z 12 członków powołanych zarządzeniem Burmistrza Borku 

Wlkp. To grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz 

możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, podejmują współpracę i skoordynowane 

działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku 

przemocy na terenie gminy Borek Wlkp. 

Uchwała nr XLVI/291/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie trybu  

i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Borku Wlkp. oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania – realizowana. 

 

Uchwała nr VII/29/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 marca 2015r. w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata  2015-2020. -  jest realizowana.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. wraz z partnerami od marca 2015 r. realizuje  Gminny 



Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie do 2020 

roku. 

 

Program określa kierunki działań służb działających na rzecz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. Realizacją programu zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny. W ramach realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie  realizowane są działania o charakterze profilaktycznym, które mają na celu wzmacniać 

współpracę między instytucjami oraz podnosić kompetencje przedstawicieli jednostek działających  

w zakresie przemocy w rodzinie. 

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące działania, wpisane w realizację powyższego 

Programu: 

funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego,  

 udzielanie pomocy w formie pracy socjalnej rodzinom dotkniętym przemocą, 

 motywowanie osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie do udziału 

w warsztatach dla osób nie radzących sobie ze złością organizowane przez PCPR Gostyń, 

 pouczanie sprawców przemocy o odpowiedzialności karnej za stosowanie przemocy 

w rodzinie, 

 pomoc  poprzez Poradnictwo  Punktu Konsultacyjnego, 

 przeprowadzono szkolenie dla osób pracowników socjalnych, pracowników służby zdrowia, 

funkcjonariuszy Policji, członków gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych.  

 

Działania MGOPS dla rodziny 

Bezpłatne warsztaty wzmacniające kompetencje opiekuńczo- wychowawcze. 

W Gminie Borek Wielkopolski odbyły się cykliczne bezpłatne warsztaty dla rodziców, wzmacniające 

kompetencje opiekuńczo-wychowawcze. 

Warsztaty realizowane były przez dyrektora i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Gostyniu przy współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Borku Wlkp. 

Na ostatnim spotkaniu Dorota Dutkowiak, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., 

w imieniu własnym i burmistrza Borku Wlkp. Marka Rożka podziękowała za współpracę 

dyrektorowi i pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu za profesjonalne 

przeprowadzenie warsztatów, a rodzicom złożyła gratulacje w związku z ich chęcią pogłębienia 

wiedzy na rzecz swojej rodziny. Każdy rodzic, który ukończył warsztaty, otrzymał zaświadczenie. 

Szkoda, że nie wszyscy rodzice, którzy wyrazili chęć udziału w warsztatach dotrwali do ich 

ukończenia.  

 

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 

Kuratorium oświaty przyznało dla gminy Borek Wlkp. w ramach wypoczynku letniego 

4 miejsca na obóz dla dzieci spełniające kryterium dochodowe ustawy o pomocy społecznej.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. wytypował czworo dzieci pochodzących z rodzin 

żyjących w trudnych warunkach materialnych na dwu tygodniowy wypoczynek letni. Obóz odbył się 

w Sierakowskim Centrum Sportowo-Szkoleniowym TKKF Sieraków a pobyt dzieci w całości został 

z finansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego.  

 

Sprzęt rehabilitacyjny (pomoc dla mieszkańców) 
Ośrodek użycza bezpłatnie na okres potrzeby klientom sprzęt rehabilitacyjny (wózki inwalidzkie, 

kule). Staramy się poprzez apele dla mieszkańców uwrażliwiać i zachęcać do niesienia pomocy 



drugiemu człowiekowi. O wizerunku naszego ośrodka świadczy fakt, iż członkowie społeczności 

lokalnej z własnej inicjatywy oferują różnego rodzaju sprzęty, meble, odzież itp.  

 

Okres zimowy 

Ośrodek uczestniczy corocznie w Powiatowym programie pomocowy „Zima”, który jest realizowany 

w Powiecie Gostyńskim. Dzięki temu ośrodek mógł udzielić wsparcia osobie w trybie 

interwencyjnym z programu akcji zima, ponieważ okres zimowy jest szczególnym okresem, 

narażającym zdrowie,  a nawet życie ludzkie.  

Ponadto uwrażliwiamy mieszkańców naszej Gminy poprzez apele informacyjne zamieszczane na  

stronie internetowej i magazynie samorządowym gminy o zgłoszeniach wszelkich przejawów 

występowania określonych zagrożeń życia i zdrowia osób w okresie zimy. Pomoc  rzeczowa  

i finansowa oraz zabezpieczenie schronienia dla potrzebujących w oparciu o przepisy ustawy  

o pomocy społecznej. 

 

Działania MGOPS na rzecz osób starszych (integracja społeczna)„Wieczerza wigilijna”   

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, w którym nie powinno zabraknąć życzliwości dla nikogo. 

Dlatego dnia 17 grudnia 2018 r. została zorganizowana  w siedzibie w Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Borku Wlkp. wieczerza wigilijna dla osób samotnych, samotnie mieszkających i Klubu 

Seniora z terenu miasta i gminy Borek Wlkp. 

W wieczerzy wigilijnej uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych burmistrz Borku Wlkp. 

Marek Rożek, zastępca burmistrza Jolanta Chudzińska, skarbnik gminy Mirosława Kozłowska, swoją 

obecnością zaszczycili nas, siostra Marietta, służebniczka Niepokalanego Poczęcia NMP w Borku 

Wlkp.; dyrektor Powiatowego Banku Spółdzielczego Oddział w Borku Wlkp. Marcin Pawlak, 

przedstawicielka Parafialnego Zespołu Caritas Renata Ratajczak, dyrektor Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. Justyna Chojnacka, pani Zofia Krupczyńska oraz nauczycielka 

Zespołu Szkolno Przedszkolnego  w Borku Wlkp. Regina Kot a także organizatorzy w osobie Dorota 

Dutkowiak- kierownik, pracownicy socjalni w osobach –Karolina Cieślik, Danuta Frąckowiak, 

Joanna Hoffmann, Anna Matelska. 

Burmistrz Borku Wlkp. Marek Rożek złożył życzenia świąteczne wszystkim uczestnikom, 

jednocześnie dziękując za przybycie. Siostra zakonna Marietta odczytała fragment Pisma Świętego  

z Ewangelii św. Łukasza oraz złożyła życzenia bożonarodzeniowe. Jak każe tradycja, wszyscy 

uczestnicy wigilii łamali się opłatkiem i składali sobie wzajemnie życzenia. Tradycyjnie podano 

potrawy wigilijne. Na spotkanie wigilijne przygotowano program artystyczny o tematyce wigilijnej  

i świątecznej oraz zaplanowano wspólne śpiewanie kolęd.  

Akcentem artystycznym wieczerzy wigilijnej był występ zespołu Borkowiacy, występ Zespołu 

Fantastyczne Śpiewanie w wykonaniu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. 

pod kierunkiem Pani Lidii Wytykowskiej oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego  

w Karolewie „Pod Dębem” z grupy Pszczółki pod kierunkiem pani Karoliny Szperlik.  

Należy zaznaczyć, że każdy uczestnik spotkania opłatkowego otrzymał paczkę świąteczną, której 

fundatorem był Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu. Parafialny Zespół Caritas współpracując 

z tut. ośrodkiem, dzięki darczyńcom przekazał wszystkim uczestnikom wigilii paczki żywnościowe.  

Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali arcydzieło świąteczne – własnoręcznie wykonaną przez 

uczniów klubu wolontariatu Zespołu Szkół w Borku Wlkp.  

 

 

 



Upominki  

  Ośrodek brał udział w akcji „MIKOŁAJE 2018” we współpracy z inicjatorami tj. ze 

Stowarzyszeniem „Dziecko” i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Akcja 

realizowana była przez Zespół Szkół w Borku Wlkp. i Zespół Szkół w Zimnowodzie pod nadzorem 

pedagogów szkolnych. Młodzież szkolna w wyniku zbiórki przygotowała pięknie zapakowane paczki 

świąteczne. Przygotowano paczki świąteczne dla 1 dziecka oraz dla 7 osób starszych. Łącznie z tej 

akcji otrzymała 8 osób pomoc świąteczną.  

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi. 

Współpraca z Stowarzyszeniem GEDEON w zakresie kwalifikacji pod względem dochodu 

do żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 w okresie 

od stycznia do czerwca 2018r. Kontynuacja programu w ramach umowy była od m-ca października 

2017 do czerwca 2018r. Z tej formy pomocy skorzystało 60 rodzin o liczbie osób w rodzinach 184, 

dzieci w wieku do lat 15 było 67. 

Kryterium dochodowe uprawniające do wsparcia w formie żywnościowej w powyższym okresie 

wynosiło dla osoby samotnej - 1.208,00 zł, dla osoby w rodzinie – 1.056,00 zł. 

 

Współpraca z parafialnym Zespołem Caritas w zakresie proponowania osób potrzebujących 

do paczki żywnościowej w ramach projektu w roku 2018. Bon żywnościowy do wykupienia w market 

„Biedronka”. Ponadto współpraca w zakresie pomocy żywnościowej dla osób, które uczestniczą na 

wieczerzy wigilijnej pozyskanej przez darczyńców. 

Klub Wolontariatu przy Zespole Szkół w Borku Wlkp.  

Ośrodek współpracuje z klubem wolontariatu i corocznie klub ten wykonuje rękodzieła dla osób 

starszych. Wykonane rękodzieła na święta wielkanocne są przekazywane przez pracowników 

socjalnych dla osób, które mają świadczone usługi opiekuńcze przez tut. ośrodek natomiast na Święta 

Bożego Narodzenia przekazywane są przez członków klubu osobiście na wieczerzy wigilijnej 

organizowanej przez tut. ośrodek. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borek Wielkopolski na lata 2015- 2020 

jest realizowana poprzez pomoc finansową, rzeczową, wsparcie psychologiczne, prawnicze, pomoc 

społeczna w zakresie pracy socjalnej, punkt konsultacyjny, realizacja programów osłonowych, 

realizacja programów w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020, Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Zespół 

Interdyscyplinarny, działania instytucji na rzecz społeczności lokalnej podlegające pod gminę, 

działania organizacji pozarządowych. 

Cel strategiczny 1 w zakresie przeciwdziałanie ubóstwu, bezrobociu i bezdomności oraz 

zapobieganie ich skutkom. Cele operacyjne to: 1. Zapewnienie osobom ubogim bezpieczeństwa 

socjalnego. 2. Wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ograniczanie dyskryminacji 

ze względu na płeć w obszarze rynku pracy 3. Pomoc osobom zagrożonym bezdomnością  

i bezdomnym.  

Cel strategiczny 2. w zakresie wspierania rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci  

i młodzieży. Cele operacyjne: 1. Wzmacnianie rodzin, podnoszenie poziomu ich funkcjonowania.  

2. Wsparcie rodzin i osób dotkniętych problemami uzależnień i przemocy w rodzinie. 3. Pomoc 

dzieciom i młodzieży w kształceniu i wszechstronnym rozwoju. 4. Zaspakajanie potrzeb 



mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia. 

Cel strategiczny 3.: Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania 

oraz umożliwienie im udziału w życiu społecznym. Cele operacyjne: 1. Usprawnianie osób starszych 

i zapewnienie im właściwej opieki. 2. Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz aktywizacja 

społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.  

Cel strategiczny 4.: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie. Cele operacyjne:  

1. Przeciwdziałanie przestępczości, w tym wśród nieletnich. 2. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców.  

Cel strategiczny 5.: Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego. Cele operacyjne: 1. Doskonalenie 

kadr i służb pomocowych oraz rozwijanie infrastruktury socjalnej. 2. Wspieranie instytucji 

społeczeństwa obywatelskiego. 

 

Regulacja prawna; 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2018.1508 ze zm. Dz.U.2019.271). 

 

Uchwała nr XVII/94/2015 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia  26 listopada 2015r. w sprawie 

przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Borek Wielkopolski  na lata 

2015- 2020.- jest realizowana. 

 

POMOC SPOŁECZNA  

 

1. Skala korzystania z pomocy społecznej w 2018 r. 

Liczba mieszkańców  w gminie  wynosi – 7.636. 

Liczba osób korzystających  z pomocy społecznej w stosunku do liczby mieszkańców wynosi 

5,66  %,  a odsetek korzystających w stosunku do liczby mieszkańców   stanowi 0,0565. 

 

2. Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2018 r. [l. rodzin] 

 Najczęstszym i pierwszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w gminie jest  ubóstwo.  

 Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy jest bezrobocie. 

 Trzecim  niepełnosprawność.  

 Czwartym długotrwała lub ciężka choroba. 

 

3. Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych objęte wsparciem asystenta rodziny w 2018 r. 

W Gminie ze wsparcia asystenta rodziny skorzystało 8 rodzin. 

 

4. Dostępność kadry socjalnej w gminie w 2018  

Średnia liczba środowisk przypadająca na pracownika socjalnego-  44,86 

Gmina spełnia ustawowy  obowiązek ( ustawa o pomocy społecznej) zatrudnienia jednego 

pracownika socjalnego na nie więcej niż 50 rodzin i osób samotnie gospodarujących. 

Liczba asystentów rodziny dostępnych w gminie – 1  osoba na ½ etatu. 

 



9.2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii, uchwalony Uchwałą Nr XLI/254/2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp.  z dnia 20 grudnia 

2017 roku jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji zadań 

wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz  

w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Program ma na celu tworzenie spójnego systemu działań 

profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawania nowych problemów 

związanych z alkoholem i narkotykami, zmniejszania rozmiaru tych, które aktualnie występują oraz 

zwiększeniu zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. 

Źródłem finansowania realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii, zgodnie z art.4¹ ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości   

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zgodnie z art.2 ust. 1, 2 i 3 ustawy  z dnia 29.07.2005r.  

o przeciwdziałaniu narkomanii, są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

  

W 2018 roku odbyło się 6 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Członkowie Komisji pełnili również dyżury oraz przeprowadzali rozmowy interwencyjno-

motywujące. Osoby zgłaszające się mogły również uzyskać informacje dotyczące procedury leczenia 

odwykowego oraz możliwości uzyskania pomocy. 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi GKRPA 

opiniowała wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem ich zgodności z uchwałą 

Rady Miejskiej dotyczącej limitu oraz zasad usytuowania punktów sprzedaży – wydano 11 

postanowień.  

 

Zadania zawarte w programach były realizowane poprzez: 

1. Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych. 

Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego, w którym pomoc nakierowana jest m.in. na zmniejszenie 

rozmiarów problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy domowej. W Punkcie 

Konsultacyjnym dyżury pełnili specjaliści: psycholog oraz terapeuta uzależnień. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej  

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. 

Jednym z najważniejszych zadań w realizacji gminnego programu było stworzenie lokalnego 

systemu pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.  

W planowaniu pomocy dążyliśmy do zintegrowania działań różnych instytucji zajmujących się 

pomaganiem dziecku i rodzinie. Dotyczyło to przede wszystkim szkoły, Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu 

Interdyscyplinarnego zajmującego się problemem przemocy. 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie  

 rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci 

i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych  

i socjoterapeutycznych. 

  Na terenie szkół przeprowadzono programy profilaktyczne rekomendowane przez Państwową 

Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii, Ośrodek Rozwoju Edukacji.  



- Program „Unplugged”,szkolny program profilaktyki uniwersalnej adresowany do młodzieży  

w wieku 12-14 lat, którego celem jest ograniczenie inicjowania używania substancji 

psychoaktywnych (tytoniu, alkoholu, narkotyków, dopalaczy) oraz ograniczenie rozwoju 

intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania 

problemowego; 

- Program „Debata”, przeznaczony dla młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze 

inicjacja alkoholowa  (12-15 lat), którego celem jest wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez 

używania substancji psychoaktywnych, klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu 

życia, wzmocnienie tendencji do podejmowania abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych; 

- Program „Spójrz inaczej”, który uczy dzieci lepszego rozumienia siebie i innych, rozpoznawania  

i zaspokajania własnych potrzeb, wyrażania emocji w sposób konstruktywny, umiejętności dobrego 

współżycia z innymi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach tak, aby w przyszłości nie sięgać  

po środki uzależniające. 

 Podczas ferii zimowych i wakacji letnich starano się o wypełnienie czasu wolnego dzieciom 

i młodzieży z terenu naszej gminy, którym zapewniono wypoczynek i oderwanie od środowiska  

w jakim na co dzień przebywają. Na zorganizowanie wypoczynku (zimowisko, półkolonie, kolonie, 

obozy)  przekazano środki finansowe. Były to formy, które najlepiej sprawdziły się w naszych 

lokalnych warunkach  i już na stałe wpisały się w klimat gminy. Uczestniczyły w nich dzieci  

z różnych środowisk, także z rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza ze specyficznym dla środowiska 

problemem alkoholowym. Zamierzeniem, które udało się osiągnąć, było to, aby jak najwięcej dzieci 

i młodzieży skorzystało z możliwości czynnego wypoczynku. Najlepszą rekomendacją  

do organizowania tego typu zajęć są uśmiechy zadowolonych uczestników, a także podziękowania 

od rodziców, którzy także wspierają podjętą inicjatywę. Dzieci i młodzież oprócz „wyrwania się”  

ze środowiska, w którym na co dzień przebywają, uzyskały możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu 

wolnego oraz zdobycia wiedzy w różnych dziedzinach. Należy także zaznaczyć, że nie zabrakło zajęć 

o charakterze edukacyjnym – poruszano kwestie szeroko pojętego bezpieczeństwa, realizowano 

zajęcia profilaktyczne obejmujące tematykę uzależnień, a także poprzez dobre przykłady uczono 

zachowań przyjętych jako normy społeczne. Ponadto podjęte inicjatywy doskonale zintegrowały 

różne środowiska. Zorganizowano akcje profilaktyczne i konkursy, m.in., „Dzień Szkoły bez 

Przemocy”, „Papierosom – Stop!”, „Dbam o bezpieczeństwo”, a także na rozpowszechnianie 

informacji o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego. Współpracowano również z Wydziałem 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu. 

W ramach programów odbyły się szkolenie dla nauczycieli oraz członków GKRPA. 

W 2018 roku wykonana została „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych, której celem było 

rozpoznanie lokalnego środowiska w perspektywie występujących w nim czynników chroniących  

i wspierających funkcjonowanie mieszkańców, jak i tych, które mu zagrażają. Badaniem zostali 

objęci dzieci, młodzież, dorośli mieszkańcy, instytucje lokalne oraz sprzedawcy napojów 

alkoholowych. Raport objął następujące obszary: przemoc, narkotyki i dopalacze, hazard, nikotyna, 

alkohol, Internet, substancje psychoaktywne  a młodzież.  

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu  

problemów alkoholowych. 

Prowadzono działalność informacyjną mającą na celu pomoc w realizacji zadań statutowych 

stowarzyszeń, szukanie rozwiązań i sposobów finansowania różnych przedsięwzięć o charakterze 

profilaktycznym i edukacyjnym. 

5.  W 2018 roku nie podejmowano interwencji  w związku z naruszeniem przepisów określonych w  

art. 13¹ i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi(sprzedaż alkoholu 



nieletnim, promocja i reklama napojów alkoholowych). 

W 2018 roku doskonale funkcjonowała współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, 

kuratorami sądowymi, służbą zdrowia i pedagogami szkolnymi, co wpłynęło korzystnie na jakość 

pracy i ilość rozwiązywanych problemów. 

6. Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy  

o bezpieczeństwie imprez masowych zobowiązała Rada Miejska Borku Wlkp. do podjęcia nowej 

uchwały określającej maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 

określającej zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych. W związku ze zmianą przepisów na terenie sołectw oraz Osiedla Borek Wlkp. odbyły 

się spotkania z mieszkańcami w celu zaopiniowania projektu uchwały. Wszystkie sołectwa oraz 

Osiedle Borek Wlkp. zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

7. Dokonano obowiązku sprawozdawczego dotyczącego działalności samorządów gminnych  

w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizacji Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Sprawozdania były składane Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Programów Alkoholowych, Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Urzędowi 

Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego. 

 

9.3. Ochrona zdrowia 

Szczepienia przeciwko HPV. 

W roku 2018 w ramach realizacji „ Programu profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2014-2018” 

zostały zaszczepione 33 dziewczynki zameldowane na terenie Gminy Borek Wlkp. Szczepieniem 

ochronnym objęto dziewczynki urodzone w roku 2004. Zadanie polegało na edukacji rodziców/ 

opiekunów prawnych dziecka (jedno zebranie edukacyjne), podanie 3 dawek szczepionki dla każdej 

dziewczynki oraz koszt zakupu samej szczepionki ochronnej typu 6, 11, 16,18. „Program profilaktyki 

raka szyjki macicy na lata 2014-2018” został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/221/2013 Rady Miejskiej 

Borku Wlkp. z dnia 28 listopada 2013 roku.   

 W roku 2018 przyjęto nowy program uchwałą nr XLIX/311/2018 z dnia 12 września 2018 roku  

w spawie przyjęcia „Programu profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2019-2023”. W tym roku 

planuje się zaszczepienie 31 dziewczynek zamieszkujących Gminę Borek Wlkp.  

 

10. Bezpieczeństwo Gminy  

10.1.Policja – funkcjonuje wspólny posterunek dla Gminy Borek Wlkp. i Gminy Pogorzela. 

W ramach współpracy udzielono wsparcia w kwocie 12.500,00 zł. Dnia 28 listopada 2018 roku 

zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Borek Wlkp. a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu 

na podstawie którego doszło do finansowego wsparcia zakupu samochodu służbowego 

oznakowanego segmentu C dla Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu. 

 

10.2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

1. Ochrona przeciwpożarowa: 

a/ ochotnicze straże pożarne 

Plan budżetu wyniósł 213.165,00 zł – wykonanie 205.403,60 tj. 96,36% 

Gmina otrzymała dotację z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 67.441,05 zł na doposażenie  

w sprzęt ratowniczy Ochotniczych Straży Pożarnych. 

b/ ochotnicze straże pożarne – pozostała działalność 

Plan budżetu wyniósł 29.310,00 zł – wykonanie 28.251,32 zł tj. 96,39% 

 



2. Ochrona zdrowia. 

Na podstawie uchwały Nr XXXVII/ 234 /2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp.  z dnia 20 września  

2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na 

dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa 

Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim udzielono dotacji 

celowej. 

3. Sprawy obronne. 

W ramach spraw obronnych aktualizowano plan ewakuacji III stopnia, przeprowadzano treningi 

stałego dyżuru i systemu ostrzegania i alarmowania. Realizowano szkolenie obronne, wydano  

3 decyzje administracyjne w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń na rzecz obrony. 

4. Sprawy wojskowe. 

Uczestniczono w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowych rocznika 1999 i roczników starszych, 

wystąpiono z wnioskami o reklamowanie Burmistrza i radnych od obowiązku pełnienia czynnej 

służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, współpracowano z Wojskową 

Komendą Uzupełnień. 

5. Zarządzanie kryzysowe. 

W ramach budżetu zakupiono plandeki i materiały na zabezpieczenie pokryć dachowych budynków 

oraz poniesiono opłaty abonamentowe telefonii komórkowej, całodobowego dyżuru telefonicznego 

pracowników urzędu (Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego). Na bieżąco prowadzona jest 

baza sił i środków gminy Borek Wlkp. Arcus 2015, alarmowanie mieszkańców poprzez mobilny 

system SISMS, zaktualizowano Plan Zarządzania Kryzysowego gminy Borek Wlkp. 

10.3. Ubezpieczenie i zabezpieczenie mienia gminnego 

Mienie Urzędu  Miejskiego oraz jednostek   organizacyjnych  było ubezpieczone w 2018 r.  w firmie 

Concordia Polska TUW.  

 

W celu zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego Urząd Miejski w Borku Wlkp. korzysta z usługi 

monitoringu Ratusza – systemu transmisji alarmów pożarowych II stopnia  do odpowiedniego 

terytorialnie  Centrum  Odbiorczego Alarmów Pożarowych. 

Wymieniono system  sygnalizacji pożaru w celu możliwości  korzystania z usługi monitoringu 

Ratusza. 

 

10.4. Bezpieczeństwo Ochrony Danych Osobowych 

W 2018 roku podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych z Panem 

Sebastianem Strzechem – Comp Net a na przełomie roku 2018/2019   na pełnienie funkcji Inspektora 

Ochrony Danych podpisano nową umowę na korzystniejszych warunkach z Panem Januszem 

Niezbrzyckim. 

 

11. Stan mienia komunalnego 

11.1. Stan i wartość mienia 

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. w okresie od 01.01.2018 

roku  do 31.12.2018 roku  wzrosła o kwotę 1.973.977,49 złotych i wynosi  77.336.751,80 złotych. 

 

 

 

 



Zestawienie środków trwałych Gminy Borek Wlkp. wg grup oraz wartości umorzenia na dzień 

31.12.2018 roku. 

 

Grupa 

 

Rodzaj środka trwałego 

Wartość środka w zł 

Wartość środka 

trwałego  

Umorzenie na 

dzień 

31.12.2018 r. 

Wartość 

środka 

trwałego po 

umorzeniu 

0 GRUNTY 10.044.735,53 0,00 10.044.735,53 

1 BUDYNKI I LOKALE 26.538.237,46 8.239.621,08 18.298.616,38 

2 
OBIEKTY INŻYNIERII 

LĄDOWEJ I WODNEJ 
34.521.100,75 12.931.489,50 21.589.611,25 

3 
KOTŁY I MASZYNY 

ENERGETYCZNE 
86.149,97 33.021,75 53.128,22 

4 

MASZYNY, 

URZĄDZENIA 

I APARATY 

OGÓLNEGO 

ZASTOSOWANIA 

389.399,15 328.304,69 61.094,46 

5 

SPECJALISTYCZNE 

MASZYNY, 

URZĄDZENIA 

I APARATY 

772.141,31 328.980,82 443.160,49 

6 
URZĄDZENIA 

TECHNICZNE 
192.655,75 100.750,83 91.904,92 

7 ŚRODKI TRANSPORTU 3.293.174,13 2.167.377,89 1.125.796,24 

8 

NARZĘDZIA, 

PRZYRZĄDY, 

NIERUCHOMOŚCI 

I WYPOSAŻENIE 

1.252.900,36 791.204,59 461.695,77 

 

WARTOŚCI 

NIEMATERIALNE 

I PRAWNE 

246.257,39 240.112,00 6.145,39 

Ogółem 77.336.751,80 25.160.863,15 52.175.888,65 

 

Gmina Borek Wlkp.  z tytułu praw własności i innych praw majątkowych osiągnęła następujące 

dochody z tytułu:    

1. 

2. 

3. 

4. 

sprzedaży nieruchomości  

opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 

najmu i dzierżawy składników majątkowych 

sprzedaży składników majątkowych 

Razem 

392.270,00 zł 

13.383,35 zł 

200.187,15 zł 

3.370,84 zł 

     609.211,34 zł 



 

Wartość udziałów w spółkach, których udziałowcem jest Gmina Borek Wlkp. 

 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Wartość udziałów gminy 

 w spółkach na dzień 31.12.2018 rok  

w zł. 

1. 
„BIOPAL” Spółka z o.o.  (36 udziałów po 1.000,00 zł 

każdy) 
36.000,00 

2. 
 Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka 

 z o.o.(5 udziałów po 10.000,00 zł każdy) 

50.000,00 

 

3. 
Borecki Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Spółka 

 z o.o. (15.458 udziałów o nominale 1.000,00 zł każdy) 

15.458.000,00 

 

4. 
„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o.  

(1.252 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy) 
626.000,00 

 Ogółem          16.170.000,00 

 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

 Gmina posiada zabezpieczenie swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną 

kwotę 344.274,53 zł.  

 Nieruchomości Gminy Borek Wlkp. są obciążone prawem hipoteki na podstawie umowy 

zabezpieczenia hipotecznego z dnia 02.04.2009 roku w celu zabezpieczenia zwrotu 

udzielonego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na rzecz Województwa Wielkopolskiego na działkach: 

* nr 373/5 położoną w Głogininie 

* nr 62/9 położoną w Jeżewie 

* nr 83/2 położoną w Siedmiorogowie Pierwszym 

* nr 320 położoną w Borku Wlkp.  

* nr 545/2 położoną w Borku Wlkp. 

* nr 373/1 położoną w Skokowie 

* nr 267/1 położoną w Leonowie 

na łączną kwotę 900.000,00 zł 

oraz na podstawie umowy z dnia 17.07.2009 roku na działkę nr 1/1, obręb Borek Wlkp. 

w kwocie 580.150,00 zł, a także umowy z dnia 15.11.2010 roku na działkę nr 267/1, obręb 

Siedmiorogów Drugi na łączną kwotę 594.025,00 zł. Łączna kwota obciążeń prawem hipoteki 

na podstawie umów zabezpieczenia hipotecznego wynosi 2.074.175,00 złotych. 

 

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. oraz mienia 

pozostającego w użytkowaniu wieczystym wraz z udziałami w spółkach i wpisem hipotecznym  

wynosi 93.851.026,33 złotych.  

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych praw majątkowych. 

 

 



11.2. Gospodarka gruntami 

W skład majątku gminy Borek Wlkp. wchodzą nieruchomości gruntowe o ogólnej 

powierzchni 303,6217 ha, co stanowi wartość 10.044.735,53 zł w tym: działka Skarbu Państwa 

o numerze ewid. 68/6 o pow. 0,1056ha, obręb Borek Wlkp. będąca w użytkowaniu wieczystym 

Gminy. W związku z przeprowadzoną weryfikacją, grunty oddane przez Gminę w użytkowanie 

wieczyste zajmują powierzchnię 19,4030 ha i stanowią wartość 407.739,59 zł (stan na koniec 2018 r.) 

W związku z inwestycją celu publicznego, tj.  w celu wybudowania i eksploatacji przez firmę 

P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stacji bazowej telefonii komórkowej podjęto w lutym uchwałę 

nr XLIII/269/2018 dotyczącą wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

i zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej o pow. 145 m2 położnej w Borku 

Wlkp., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 677/4,w trybie bezprzetargowym na okres 

10 lat z ww. spółką. 

We wrześniu 2018 r. Rada Miejska Borku Wlkp. wyraziła zgodę na zbycie w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości składającej się z działki o numerze 827 o pow. 0,5841 ha, obręb 

Borek Wlkp. na rzez ENEA Operator Sp. z o.o. W związku z powyższym w październiku 2018 r. 

Burmistrz Borku Wlkp. podpisał przedwstępną umowę sprzedaży ww. nieruchomości, na której 

powstać ma Główny Punkt Zasilania, tj. stacja transformatorowa WN/SN wraz z budynkiem oraz 

niezbędną infrastrukturą. W ciągu 30 dni od wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, a najpóźniej do dnia 23.10.2021 r. nastąpi sprzedaż tej nieruchomości. 

Zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, na lata 2019 – 2021 opracowano plan wykorzystania gminnego zasobu 

nieruchomości, który zawiera zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości 

Gminy oddanych w użytkowanie wieczyste, program zagospodarowania nieruchomości zasobu 

prognozę dotyczącą: udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywanie nieruchomości do zasobu, 

poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywania 

nieruchomości do zasobu, wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste; aktualizacji opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości Gminy oddanych w użytkowanie wieczyste. 

 

11.3. Gospodarka mieszkaniowa i lokalowa 

Uchwałą nr XXXVIII/235/2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 września 2017 r. 

uchwalono Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Borek Wlkp. na 

lata 2017-2021. Zawiera on przede wszystkim: prognozę dot. wielkości oraz stanu technicznego 

zasobu mieszkaniowego w poszczególnych latach analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji, 

planową sprzedaż lokali czy zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu. 

Mieszkaniowy zasób Gminy Borek Wlkp. składa się z 18 lokali mieszkalnych położonych 

w Borku Wlkp., Karolewie, Jeżewie, Strumianach, Skokówku, w tym 3 socjalnych położonych  

w Skokówku oraz Wygodzie. 

Gmina Borek Wlkp. zarządza również lokalami użytkowymi położonymi w budynku przy 

ul. Droga Lisia 1 w Borku Wlkp.  

 

 

 

 

 



12. Podsumowanie 

 

Szanowni Mieszkańcy. 

Stan finansowy Gminy pozwolił  na realizacje w/w działań i inwestycji w przedstawionym zakresie. 

Wpływ na ten zakres miało bez wątpienia ciążące na Gminie zadłużenie. Zarówno ZAZ, 

Spółdzielnia ,,Pomocna Dłoń'', BZWiK mają stabilną sytuacje finansową. Posiadamy 

uporządkowany system organizacji oświaty od żłobka  po szkołę średnią. Istnieje i jest realizowana 

oferta kulturalno – rozrywkowa i patriotyczna dla różnych grup wiekowych poprzez MGOK (wraz  

z działającymi lub współpracującymi zespołami czy organizacjami społecznymi ) i Bibliotekę 

Publiczną. Gmina Borek Wlkp. wspiera organizacje pozarządowe. Prężnie działa  LKS Wisła Borek 

Wlkp. dzięki wsparciu finansowemu w formie dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp.  Samorząd 

udziela corocznie dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy 

zabytkach nie stanowiących własności gminy Borek Wlkp., a także finansuje szczepienia ochronne 

przeciw wirusowi HPV w ramach programu profilaktyki. 

 

Szanowni Państwo. 

Wszystkim którzy przyczynili się do rozwoju Gminy serdecznie dziękuję. Jestem świadom, 

że dużo jest jeszcze do zrobienia. Mam nadzieję, że raport, odzwierciedla sedno problemów Gminy. 

Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że Gmina ma dobre prognozy rozwoju. 

W najbliższych latach należy kłaść nacisk na rozwój przedsiębiorczości. Mamy przygotowaną ofertę 

lokalizacji zarówno pod działalność gospodarcza jak i pod budownictwo mieszkaniowe. Bolączką, 

która hamowała rozwój przedsiębiorczości i utrudniała życie mieszkańcom, to problemy z dostawami 

prądu i łączność ( brak Internetu szerokopasmowego ). Obecnie weszła już do planu inwestycyjnego 

Enei budowa Głównego Punktu Zasilania Prądu w Borku Wlkp., w realizacji jest już dokumentacja,  

jestem już po rozmowach w kwestii konkretnego punktu lokalizacji (podpisałem umowę 

przedwstępną na sprzedaż działki pod lokalizację),  rozwiąże to ostatecznie problem dostaw prądu 

czy spadku napięć. Budowa linii oraz GPZ potrwa ok. 2 lat. 

Trwają przewidziane na lata 2018-2019 prace polegające na położeniu sieci światłowodowej  

na terenie gminy. 

Należy zadbać o polepszenie jakości dróg gminnych a przede wszystkim powiatowych, budowę 

ścieżek rowerowych, dalszą  rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacje sieci 

kanalizacji deszczowej czy budowę nowej linii. Stan finansowy Gminy, choć bardzo trudny jeszcze 

po 2021 r., jest na tyle stabilny, że pozwoli na dalsze inwestycje. Działać i inwestować należy jednak 

z głową,  na ile nas stać i w to co służy społeczeństwu. Myślę, że mamy dobre perspektywy rozwoju, 

a mieszkańcom  żyje i będzie się żyło coraz lepiej. Dziękuję za przeczytanie i proszę o wyciągnięcie 

obiektywnych osądów. 

 

        Z wyrazami szacunku 

 

Burmistrz Borku Wlkp. 

Marek Rożek 


