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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. Zadania inwestycyjne, społeczne, 

oświatowe jakie zaplanowano na 2019 r. zostały wykonane lub będą wykonane w 2020 r. 

(nawierzchnie dróg w miejscowościach: Skoków, Bruczków, Leonów-Bolesławów) z uwagi na nie 

sprzyjające warunki pogodowe. Osobiście uważam, że tak dużo 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: 2018-2023. 

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

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 2019 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. 

11) Żłobek Publiczny w Karolewie. 

1.4. Współpraca ponadgminna  

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

 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, roczna składka członkowska 

w roku 2019 wynosiła 8.520,00 zł. W zakresie współpracy Gmina Borek Wlkp. może liczyć 

na porady prawne oraz bezpłatne szkolenia dla pracowników samorządu. 

 Lokalna Grupa Działania Wielkopolska z Wyobraźnią – Roczna składka członkowska za rok 

2019 stanowiła 19.187,50 zł. Przynależność do LGD pomaga wspierać rozwój działalności 

gospodarczej na terenie gminy, wspierać przedsiębiorców, Rozwój przedsiębiorczości 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. Uzyskujemy też znaczące 

środki finansowe w zależności od realizowanego w danym roku projektu.  

 Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – Roczna składka za rok 2019 wynosiła 

1.750,54 zł. 

 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 ścieków 

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 Wlkp. Składka członkowska za rok 2019 wynosiła 2.000,00 zł. 

 

1.5. Ludność i dynamika zmian 

W 2019 r. urodziło się 79 dzieci. Wśród noworodków było więcej chłopców (41) niż dziewczynek 

(38). 

Porównując z rokiem 2018, w 2019 roku przyszło na świat o 15 dzieci mniej. 

Dla swoich dzieci rodzice najczęściej wybierali imiona: Gabriela, Laura, Anastazja, Pola, Antoni, 

Kacper, Nikolas, Julian. 

33 pary zdecydowały się na zawarcie związku małżeńskiego, to o 16 par mniej w porównaniu 

z rokiem poprzednim. 

Wśród młodych par dominowały śluby konkordatowe: w 2019 r. – 26, natomiast w 2018 r. – 43. 

W 2019 r. udzielono 7 ślubów cywilnych. 

W 2019 r. zmarło 77 mieszkańców gminy Borek Wlkp., to o 7 więcej niż w 2018 r. 

Urząd Stanu Cywilnego w Borku Wlkp. odnotował 13 rozwodów, to o 2 mniej niż w 2018 r. 

Dokonano 8 transkrypcji aktów (akty sporządzone poza granicami kraju zostały wpisane do rejestru 

stanu cywilnego), w tym: 7 aktów urodzenia i 1 aktu małżeństwa. 

 

W 2019 r. sporządzono 83 akty stanu cywilnego, nie wydano żadnej decyzji w sprawie zmiany 

nazwiska, wydano 726 aktów stanu cywilnego, dokonano 18 czynności materialno-technicznych 

(uzupełnienia lub sprostowania aktów), wydano 37 zaświadczeń (m.in. zaświadczenia o możliwości 

zawarcia małżeństwa oraz potwierdzające uznanie ojcostwa),a także wpisano 1657 aktów stanu 

cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego. 

 

W 2019 r., w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrz Borku Wielkopolskiego 

wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 13 parom. 

 

Ewidencja ludności 

W 2019 r. na terenie gminy Borek Wlkp. zameldowanych było 7648 osób (zameldowania na pobyt 

stały oraz zameldowania na pobyt czasowy). W porównaniu z 2018 r. wzrost ludności wyniósł 8 osób 

(w 2018 r. zameldowanych było 7638 osób). 

 



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) 733 gospodarstw rolnych osób fizycznych o łącznej powierzchni 7 470,0063 ha fizycznych 

co stanowi 8 927,5356 ha przeliczeniowych; 

2) 755 nieruchomości rolne osób fizycznych poniżej 1 ha o łącznej powierzchni 107,9080 ha 

fizycznych co stanowi 115,5523 ha przeliczeniowych;  

3) 26 gospodarstw rolnych osób prawnych o łącznej powierzchni  2 526,6983 ha fizycznych co 

stanowi 3 358,4170 ha przeliczeniowych; 

4) 3 nieruchomości rolnych osób prawnych o łącznej powierzchni 0,5349 ha fizycznych co 

stanowi 0,6901 ha przeliczeniowych.  

1.6.3. Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych 

W związku z suszą, która miała miejsce w województwie wielkopolskim w 2019 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 350 wniosków o oszacowanie strat. 

Komisja, w ramach wizji lokalnych, stwierdziła, że szkody wystąpiły na 5010,55 hektarach. Łączna 

wysokość oszacowanych szkód w gminie Borek Wielkopolski wyniosła 11.127.105,28 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 2019 istniało 408 

przedsiębiorstw.   

Usługi: 

 Większość przedsiębiorstw oferowała różnorodny wachlarz usługi. Oznacza to, że jedna firma 

przypada wykonywanie więcej niż jeden rodzaj usług. Wśród wszystkich rodzajów działalności 



przeważa posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian – aż 135 przedsiębiorców boreckich 

świadczy takie usługi. Wielu, bo 128 przedsiębiorców zajmuje się tynkowaniem. 121 firm świadczy 

usługi z zakresu wykonywania pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. 129 zajmuje się 

zakładaniem stolarki budowlanej. Transport drogowy towarów również stanowi znaczną cześć 

lokalnych przedsiębiorstw – aż 106 przedsiębiorstwa wykonywały te usługi. Znaczną część lokalnej 

przedsiębiorczości stanowią firmy wykonujące działalność usługową wspomagającą chów i hodowlę 

zwierząt gospodarskich – aż 59 firm. 

Kolejnymi dziedzinami cieszącymi się w gminie popularnością jest handel:  

 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 74 

przedsiębiorstwa; 

 Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – 74 

podmioty; 

 Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganów i targowisk – 73 

firmy. 

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek świadczy 51 

przedsiębiorstw, tak samo jak konserwację i naprawę pojazdów samochodowych,  z wyłączeniem 

motocykli. 

Produkcja: 

Na terenie Gminy Borek Wlkp. istnieje 47 firmy prowadzące działalność wspomagającą produkcję 

roślinną. Aż 53 przedsiębiorstwa zajmują się obróbką mechaniczną elementów metalowych, 

produkcją konstrukcji metalowych i ich części 15 firm, a 21 instaluje maszyny przemysłowe, sprzęt 

i wyposażenia. 

 

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 

 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 2019 został 

uchwalony 11 października 2018 r. uchwałą NR L/318/2018 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 2019 r. Poz. 2057). 

 W 2019 roku Gmina Borek Wlkp. realizując w/w 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. 

Realizatorem zadania był LKS „WISŁA” Borek Wielkopolski. Zadanie realizowane było w okresie 

od 08 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

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

aktywność sportowa społeczeństwa. Nastąpiła poprawa integracji i samopoczucie społeczeństwa 



poprzez udział w zajęciach sportowych, turniejach i imprezach sportowych. Podniósł się poziom 

wyszkolenia sportowego mieszkańców oraz poziom aktywność ruchowa dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Borek Wlkp., która korzystała z odpowiednio przygotowanej bazy sportowej. Koszt realizacji 

całości zadania zgodnie z umową wyniósł 39.400,00 zł, w tym 30.000,00 zł to kwota dotacja, 

4.400,00 zł to wkład osobowy, a pozostała kwota w wysokości 5.000,00 zł została pokryta ze środków 

finansowych własnych organizacji. W trakcie realizacji zadania całkowity koszt uległ zwiększeniu 

do kwoty 40.318,15 zł, dotacja z budżetu Gminy nie uległa zmianie. Organizacja dodatkowe koszty 

pokryła z własnych środków finansowych. 

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

pod nazwą „Borek Wielkopolski Lekkoatletyką Stoi”. Udzielono w trybie pozakonkursowym. 

Realizatorem zadania był LKS „WISŁA” Borek Wielkopolski. Zadanie realizowane było w okresie 

od 01 maja 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. W zadania ramach którego miały zostać zrealizowane dwie 

imprezy.  

Impreza rekreacyjno – sportowa: Maskotkowy Festiwal Biegowy „Borek biega” po raz VII”. 

Polegająca na przeprowadzeniu biegów dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów klas I-IV, 

amatorów biegania i nording walkingu . Realizatorem zadania był LKS „WISŁA” Borek 

Wielkopolski. Dzięki zorganizowanej imprezie sportowej wzrósł poziom aktywności ruchowej 

wśród 331 dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Impreza „Mały Olimpijczyk 2019”.  Zadanie miało polegać  na organizacji olimpiady dla 

wszystkich dzieci przedszkolnych uczęszczających do przedszkoli z terenu Gminy Borek Wlkp. 

Oprócz rywalizacji sportowej miały odbyć się szkolenia z zakresu pierwszej pomocy  dla dzieci – ze 

względu na panujące upały realizacja tej części zadania odbyła się w późniejszym terminie.  

Koszt realizacji całości zadania miał wynieść 9.500,00zł, w tym 8.000,00 zł to kwota dotacja,  

a 1.500,00 zł, to środki pokryte z innych środków finansowych organizacji.  

Ostatecznie, organizacja złożyła sprawozdanie z realizacji zadania objętych niniejszą umową. 

Wartość realizacji zadnia (w tym terminie i w ramach tej umowy zrealizowano Maskotkowy 

Festiwal Biegowy „Borek biega.. po raz VII”) wniosła 6.495,67 zł, w tym 5.394,04 zł to dotacja          

z budżetu Gminy Borek Wlkp., a 1.101,63 zł to środki pochodzące z innych źródeł. Dokonano zwrotu 

niewykorzystanej części dotacji w kwocie 2.605,96 zł. 

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 20 września 2019 r. do 30 września 2019 r.  

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

aktywności ruchowej wśród 250 dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt zachęcał dzieci do spędzania 

czasu w sposób aktywny.  

Koszt realizacji całości zadania wg umowy wynosił 3.020,00 zł, w tym 2.600,00 zł to kwota dotacja, 

a pozostała kwota  w wysokości 420,00 zł została pokryta z innych środków finansowych. Faktyczny 

koszt realizacji zadania wyniósł 3.282,12 zł, kwota dotacji nie uległa zmianie. 682,12 zł stanowiły 

inne źródła 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 siedzibą ul. Bojanowskiego14a, 63-800 Gostyń, które otrzymało 

dotację ww. kwocie. Zadanie realizowane było w okresie od 24 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 

2019 r. Celem realizacji projektu było inicjowanie działań na rzecz budowania aktywnych 



społeczności lokalnych w Gminie Borek Wlkp.  

Koszt realizacji całości zadania realizowanego przez Stowarzyszenie DZIECKO wyniósł  

43.800,00 zł, w tym 2.000,00 zł to dotacja z Gminy Borek Wlkp., 0 zł wyniósł wkład osobowy i 0 zł 

wkład rzeczowy organizacji, a pozostała kwota została pokryta ze środków finansowych z innych 

źródeł (41.800,00 zł). Dodać należy, że kwota całości realizacji działań dotyczyła zaangażowania 8 

samorządów powiatu gostyńskiego. Na dotację dla grantobiorców przeznaczono kwotę 36.600,00 zł 

(w tym 6.000,00 zł dla grupy z terenu gminy Borek Wlkp.).  Z terenu naszej gminy środki w kwocie 

6.000,00 zł. pozyskało Stowarzyszenie Borecki Lider Aktywności Społeczno-Kulturalnej „BLASK” 

na realizację misji „Bezpieczne dziecko”. Zadanie dotyczyło nabycia umiejętności przeprowadzenia 

pierwszej pomocy przez dzieci i dorosłych, bezpieczeństwa przewożenia dzieci w fotelikach,. 

Dodatkowo zostały zakupione materiały edukacyjne. Odbył się Quiz międzyprzedszkolny. 

5. Wsparcie realizacji zadania  pod nazwą : :Organizacja festynu rekreacyjno – sportowego  

„Żyj zdrowo i kolorowo” skierowanego do mieszkańców gminy Borek Wlkp.” 

Udzielono w trybie pozakonkursowym Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych „Gedeon” 

z/s ul. Zdzież 1, 63-810 Borek Wlkp., w kwocie 2.000,00 zł. W ramach festynu odbyły się 

konkurencje sportowe w formie zabaw dla najmłodszych dzieci i konkurencji sprawnościowych dla 

starszych. Odbył się również pokaz latających modeli oraz pokaz motocyklistów z Piasków  

i Gostynia. Festyn propagował  kult kulturze i tradycji regionu oraz propagowano spędzanie wolnego 

czasu w sposób aktywny, bez alkoholu. W festynie uczestniczyło ponad 200 osób. 

Zadanie realizowano w terminie od 10 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. Całkowity koszt 

zadania wynosił 5.000,00 zł, w tym 2.000,00 zł stanowiła dotacja z budżetu Gminy Borek Wlkp. 

Pozostała kwota pochodziła z innych źródeł. Finalnie koszt zadania, w trakcie realizacji zwiększył 

się o 34,32 zł – pokryto z innych źródeł.  

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

Terapii Zajęciowej w Piaskach. 

Dotacja udzielona w kwocie 2.000,00 zł. Zadanie realizowane było w terminie od 15 marca 2019r. 

do 15 listopada 2019r. Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup oleju napędowego oraz 

usługi transportu uczestników na zajęcia terapii. 

 W 2019 roku zostały udzielone także dotacje w oparciu o przepisy ustawy o sporcie z dnia 25 

czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

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

wspierania rozwoju sportu w gminie Borek Wlkp. 

Wsparcie finansowe w ramach w/w przepisów otrzymały organizacje na zadania: 

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

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

badmintona i lekkoatletyki (w tym udział w rozgrywkach i zawodach sportowych) dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Borek Wlkp.” Kwota dotacji z budżetu Gminy 

wynosiła 101.000,00 zł. Wkład własny organizacji wynosił 21 800,00 zł oraz wkład osobowy  

w postaci wolontariatu 11.200,00 zł. Całkowita wartość zadania stanowiła kwotę 134.000,00 zł.  

W trakcie realizacji zadania jego koszt wzrósł do kwoty 140.104,32 zł – organizacja pokryła koszt  

z własnych środków finansowych (kwota 6.104,32 zł – wkład finansowy w realizację całego zadania 

wyniósł 27 904,32 zł ). Zadanie realizowane było od 2 stycznia 2019 r. do 15 grudnia 2019 r. 

Realizacja zadania miała na celu upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację  

i upowszechnianie oraz wspieranie rozwoju sportu. Wypracowanie lub poprawienie kondycji 

fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na 

wszelkich poziomach, zachęcenie społeczeństwa do aktywnego wypoczynku, a przede wszystkim do 



uprawiania dyscypliny piłka nożna, lekkoatletyka, zagospodarowanie czasu wolnego, poprawa 

samopoczucia społeczeństwa poprzez czynny udział w zajęciach sportowych, aktywnego 

wypoczynku, piłki nożnej, lekkoatletyki i tenisa ziemnego na terenie gminy oraz całej Wielkopolski. 

Odbywał się szkolenia sportowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Borek Wielkopolski, w tym 

prowadzenie zajęć i organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz udział  

w rozgrywkach w zakresie różnych dyscyplin sportu organizowanych przez właściwe związki  

i organizacje sportowe.  

Zadania realizowane były przez cały rok 2019, poprzez:  

 zajęcia z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone były 2-3 razy w tygodniu  

w odniesieniu do piłki nożnej, lekkoatletyki. Członkowie sekcji piłki nożnej, lekkoatletyki brali 

udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez OZPN oraz LZS i PZLA (dzieci  

i młodzież i dorośli), 

 zajęcia dla różnych grup wiekowych, informowano społeczeństwo o korzyściach wynikających  

z aktywnego wypoczynku, wprowadzono różnorodne zajęcia sportowe połączone z zajęciami 

piłkarskimi stworzono obszerny harmonogram działań, skupiający realizację zadań  

w największym stopniu w porach dnia tych najbardziej wolnych (popołudnia, wieczory, 

weekendy, okresy świąteczne) 

 organizację zajęć, udział w rozgrywkach, organizacja turniejów, ligi oraz bezpośredni udział 

społeczeństwa, 

 przygotowywanie materiałów promocyjnych, informatorów, ulotek mających na celu głębsze 

zapamiętywanie korzyści wynikających z aktywnego spędzania czasu. 

Szkolne Koło LOK w Borku Wlkp., na zadanie pod nazwą: „Zatrzymaj się w boreckiej przystani  

i postrzelaj z nami”, dotacja udzielona w wysokości 1.800,00 zł.  Czas realizacji zadania obejmował 

okres od 19 kwietnia 2019 roku do 16 grudnia 2019 roku. Celem było upowszechnianie strzelectwa 

sportowego i sportów obronnych. Przeprowadzono zawody, konkursy i spartakiadę sportów 

obronnych. Dodatkowo uczniowie doskonalili umiejętność współzawodnictwa i sportu walki.  

Całkowity koszt zadania wynosił 6.774,00 zł, w tym kwota 4.869,00 zł stanowi wolontariat,  

105,00 zł stanowi wkład własny. W trakcie realizacji zadania całkowity koszt realizacji zadania 

wzrósł do kwoty 9.160,00 zł, kwota dotacji z budżetu Gminy nie uległa zmianie. Zwiększeniu wkład 

osobowy – wolontariat (6.144,00 zł), wkład rzeczowy wyniósł 1.100,00 zł, kwota pokryta ze środków 

własnych wzrosła do 116,00 zł.  

 Podsumowując realizację zadań publicznych zleconych  organizacjom pozarządowym  

w formie wsparcia wykonania zadania 2019 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 ustawy o sporcie  

przekazano środki publiczne w wysokości 142.800,00 zł. Kwota 40.000,00 zł to środki udzielone 

w drodze ustawy o wolontariacie i pożytku publicznym. 102.800,00 zł to dotacje udzielone  w oparciu 

o ustawę i sporcie oraz uchwałę Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XLVIII/355/2010 z dnia 10 listopada 

2010 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu  w gminie Borek Wlkp. 

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 własność 

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 własność Gminy Borek Wlkp.  

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

udzielona w oparciu o zapisy uchwały nr III/21/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia 

dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na wykonanie prac konserwatorskich, restauracyjnych i robót 

budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własność 

Gminy Borek Wlkp. Kwota dotacji wynosiła 100.000,00 zł. Parafia pw. Pocieszenia NMP w Borku 

Wlkp. dokonała wymiany kopuły Sanktuarium Matki Boskiej Pocieszenia w Borku Wielkopolskim. 

Zadanie wykonywano w terminie od 02 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019 r. Całkowity koszt zadania 

wynosił 1 039 995,75 zł. Udział dotacji udzielonej z budżetu gminy w stosunku do całkowitej 

wartości zadania wynosił 9,62%.  

1.10. Realizowane uchwały 

 

Lp. Nr uchwały Data 

podjęcia 

2019 rok 

Przedmiot uchwały (w sprawie) 

1.  V/31/2019 21-02-2019 zarządzenia wyborów organów osiedla Borek Wlkp. 

 

2.  V/32/2019 21-02-2019 określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski 

 

3.  V/33/2019 21-02-2019 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 

 

4.  V/34/2019 21-02-2019 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp., ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności 

i form kształcenia  na 2019 rok 

 

5.  V/35/2019 21-02-2019 zamiaru likwidacji  Liceum Ogólnokształcącego dla 

Dorosłych w Borku Wlkp. 



6.  V/36/2019 21-02-2019 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego  

w 2019 r. 

 

7.  V/37/2019 21-02-2019 zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego  

w Borku Wlkp. wraz z oddziałami zamiejscowymi  

w Wycisłowie i Zalesiu 

 

8.  VI/38/2019 21-03-2019 zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia 

związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu 

gospodarki odpadami komunalnymi 

 

9.  VI/39/2019 21-03-2019 zmiany uchwały Nr V/33/2019  Rady Miejskiej  Borku Wlkp.  

z dnia 21 lutego 2019 roku 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 

 

10.  VI/40/2019 21-03-2019 utworzenia Przedszkola Samorządowego w Wycisłowie 

 

11.  VI/41/2019 21-03-2019 utworzenia Przedszkola Samorządowego w Zalesiu 

 

12.  VI/42/2019 21-03-2019 wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego 

położonego w Borku Wlkp. 

13.  VI/43/2019 21-03-2019 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek 

Wlkp. na rok 2019 

 

14.  VI/44/2019 21-03-2019 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla „Powstańców 

Wielkopolskich 2” 

 

15.  VI/45/2019 21-03-2019 zmian budżetu i w budżecie na rok 2019 

 

16.  VII/46/2019 10-04-2019 zmiany uchwały  Nr XXVII/161/2016 Rady Miejskiej Borku 

Wlkp. z dnia 25 sierpnia  2016 r. w sprawie zasad 

przyznawania uczniom Stypendium  Burmistrza  Borku 

Wlkp. za wyniki  w nauce i wybitne osiągnięcia 

 

17.  VII/47/2019 10-04-2019  przekształcenia  Przedszkola Samorządowego  w Borku 

Wlkp. wraz z oddziałami zamiejscowymi  w Wycisłowie  

i Zalesiu 

 

18.  VII/48/2019 10-04-2019 likwidacji Liceum Ogólnokształcącego  dla Dorosłych  

w Borku Wlkp. 



19.  VII/49/2019 10-04-2019 stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum   

w Borku Wlkp. 

 

20.  VII/50/2019 10-04-2019 wyłączenia z Zespołu Szkół im. Powstańców  

Wielkopolskich w Borku Wlkp. Liceum Ogólnokształcącego 

w Borku Wlkp. i Branżowej Szkoły I Stopnia w Borku 

Wlkp., rozwiązania  Zespołu  Szkół im. Powstańców  

Wielkopolskich  w Borku Wielkopolskim  oraz włączenia  

Liceum Ogólnokształcącego w Borku Wlkp. i Branżowej  

Szkoły I Stopnia  w Borku Wlkp. do Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego w Borku Wielkopolskim 

 

21.  VII/51/2019 10-04-2019 wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów 

alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy 

Borek Wielkopolski 

 

22.  VII/52/2019 10-04-2019 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

obowiązującego  na terenie gminy Borek Wlkp. 

 

23.  VII/53/2019 10-04-2019 wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokali mieszkalnych 

stanowiących własność Gminy Borek Wlkp. i osoby 

fizycznej 

 

24.  VII/54/2019 10-04-2019 zatwierdzenia rocznego  sprawozdania  finansowego 

Biblioteki  Publicznej  Miasta i Gminy  Borek Wlkp. za rok 

2018 

 

25.  VII/55/2019 10-04-2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego  

Miejsko- Gminnego  Ośrodka Kultury  w Borku Wlkp. za  

rok 2018  

 

26.  VII/56/2019 10-04-2019 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego 

 

27.  VII/57/2019 10-04-2019 udzielenia Gminie Środa Wielkopolska pomocy finansowej  

celem wsparcia osób poszkodowanych w pożarze   

w miejscowości  Brodowo, Gmina Środa Wielkopolska 

 

28.  VII 58/2019 10-04-2019 zmian budżetu i w budżecie  na rok 2019 

 

29.  VII/59/2019 10-04-2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek 

Wlkp. na lata 2019-2025 

 

30.  VII 60/2019 10-04-2019 Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla „Powstańców 

Wielkopolskich. 2” 



31.  VIII/61/2019 15-05-2019 ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

32.  VIII/62/2019 15-05-2019 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Borek Wlkp. 

 

33.  VIII/61/2019 15-05-2019 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości 

 

34.  VIII/64/2019 15-05-2019 zmiany granic Sołectwa Jeżewo i Sołectwa Jawory 

 

35.  VIII/65/2019 15-05-2019 wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego 

położonego w Wygodzie 

 

36.  VIII/66/2019 15-05-2019 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Borek Wielkopolski 

 

37.  VIII/67/2019 15-05-2019 wystąpienia z Samorządowego Funduszu Poręczeń 

Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Gostyniu 

 

38.  VIII/68/2019 15-05-2019 

 

 

włączenia Przedszkola Samorządowego w Wycisłowie 

i Przedszkola Samorządowego w Zalesiu do Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego  w Borku Wielkopolskim 

 

39.  VIII/69/2019 15-05-2019 

 

zmiany uchwały NR XXIV/140/2016 Rady Miejskiej Borku 

Wlkp. z dnia 12 maja 2016 roku w  sprawie: utworzenia 

Przedszkola Samorządowego w Borku Wlkp. wraz  

z oddziałami zamiejscowymi w Wycisłowie i Zalesiu 

40.  VIII/70/2019 15-05-2019 zmian  budżetu  i w budżecie  na rok 2019 

 

41.  VIII/71/2019 15-05-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Strategii 

rozwoju miasta i gminy Borek Wlkp. 

 

42.  VIII/72/2019 15-05-2019 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, 

udzielających schronienia osobom tego pozbawionym,  

w tym osobom bezdomnym z terenu gminy Borek 

Wielkopolski 

 



43.  IX/73/2019 12-06-2019 udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Borku 

Wielkopolskiego 

 

44.  IX/74/2019 12-06-2019 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok 

 

45.  IX/75/2019 12-06-2019 udzielenia Burmistrzowi Borku Wielkopolskiego 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 

 

46.  IX/76/2019 12-06-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw 

Gminy Borek Wlkp. 

 

47.  IX/77/2019 12-06-2019 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

położonej w Wycisłowie 

 

48.  IX/78/2019 12-06-2019 ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez 

Gminę Borek Wielkopolski 

 

49.  IX/79/2019 12-06-2019 ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski oraz 

określenia granic ich obwodów 

 

50.  IX/80/2019 12-06-2019 zmiany uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie 

utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku 

Wlkp. 

 

51.  IX/81/2019 12-06-2019 zmian  budżetu  i w budżecie  na rok 2019 

 

52.  IX/82/2019 12-06-2019 Określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego 

 

53.  X/83/2019 10-07-2019 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Borek Wlkp. 

54.  X/84/2019 10-07-2019 w wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności 

 

55.  X/85/2019 10-07-2019 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości 

 

56.  X/86/2019 10-07-2019 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 

ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych  



w szkołach i przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Borek Wielkopolski 

 

57.  X/87/2019 10-07-2019 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego 

 

58.  X/88/2019 10-07-2019 zmieniająca uchwalę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Gostyńskiego 

 

59.  X/89/2019 10-07-2019 zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

 

60.  X/90/2019 10-07-2019 zmian  budżetu  i w budżecie  na rok 2019 

 

61.  X/91/2019 10-07-2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek 

Wlkp. na lata 2019-2025 

 

62.  XI/92/2019 28-08-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Gostyńskiego 

 

63.  XI/93/2019 28-08-2019 zmiany uchwały Nr XXXI/199/2017 Rady Miejskiej Borku 

Wlkp. z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia 

regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę 

lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw oraz niektóre inne składniki 

wynagrodzenia 

 

64.  XI/94/2019 28-08-2019 przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

działek o numerach ewid. 671/4, 671/13, 671/20, 671/59,  

671/60 obręb Borek Wlkp. 

 

65.  XI/95/2019 28-08-2019 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Borek Wielkopolski 

 

66.  XI/96/2019 28-08-2019 sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych w Zalesiu 

 

67.  XI/97/2019 28-08-2019 zmian  budżetu  i w budżecie  na rok 2019 

 

68.  XI/98/2019 28-08-2019 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek 

Wlkp. na lata 2019 – 2025 

 

69.  XI/99/2019 

 

28-08-2019 rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Borku Wlkp. 



70.  XII/100/2019 12-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Gostyńskiego 

 

71.  XII/101/2019 12-09-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Gostyńskiego 

 

72.  XII/102/2019 12-09-2019 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego 

 

73.  XII/103/2019 12-09-2019 przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego zadań w zakresie 

zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 

2019/2020 

 

74.  XII/104/2019 12-09-2019 zmian  budżetu  i w budżecie  na rok 2019 

 

75.  XIII/105/2019 30-10-2019 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży dwóch lokali 

mieszkalnych  w Zalesiu 

 

76.  XIII/106/2019 30-10-2019 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 2020” 

 

77.  XIII/107/2019 30-10-2019 określenia stawek podatku  od nieruchomości 

 

78.  XIII/108/2019 30-10-2019 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, 

udzielających schronienia osobom tego pozbawionym,  

w tym osobom bezdomnym z terenu gminy Borek 

Wielkopolski 

 

79.  XIII/109/2019 30-10-2019 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla Powstańców Wielkopolskich 2 – rejon  

ul. Konopnickiej, ul. Powstańców Wlkp. i ul. Powstańców 

Ziemi Boreckiej 

 

80.  XIII/110/2019 30-10-2019 uchylenia uchwały NR XVII/116/2008 Rady Miejskiej 

Borku Wlkp. z dnia 06 marca 2008 roku w sprawie zasad 

korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych  

w szkołach prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski 

 

81.  XIII/111/2019 30-10-2019 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 



82.  XIII/112/2019 30-10-2019 zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania uczniom 

Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. za wyniki w nauce  

i wybitne osiągnięcia 

83.  XIII/113/2019 30-10-2019 ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet radnym 

Rady Miejskiej Borku  Wlkp. 

84.  XIII/114/2019 30-10-2019 ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet sołtysom 

 i przewodniczącemu Osiedla Borek Wlkp. 

85.  XIII/115/2019 30-10-2019 zmian  budżetu  i w budżecie  na rok 2019 

 

86.  XIII/116/2019 30-10-2019 zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Borek 

Wlkp. na lata 2019-2025 

 

87.  XIV/117/2019 26-11-2019 zmian  budżetu  i w budżecie  na rok 2019 

 

88.  XIV/118/2019 26-11-2019 przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Borek Wlkp. 

89.  XIV/119/2019 26-11-2019 ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg 

gminnych 

 

90.  XIV/120/2019 26-11-2019 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

 

91.  XIV/121/2019 26-11-2019 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 

 

92.  XV122/2019 12-12-2019 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. na 

lata 2020 – 2025 

 

93.  XV/123/2019 12-12-2019 uchwały budżetowej na rok 2020 

 

94.  XV/124/2019 12-12-2019 planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2020 

 

95.  XV/125/2019 12-12-2019 planu pracy Komisji Rewizyjnej na  rok 2020  

 

96.  XV/126 /2019 12-12-2019 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 

 

97.  XV/127/2019 12-12-2019 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 

2020-2022 



98.  XV/128/2019 12-12-2019 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 

2019 roku 

 

99.  XV/129/2019 12-12-2019 zmian budżetu i w budżecie na rok 2019 

 

 

2. Sytuacja finansowa Gminy 

2.1. Budżetu 

Uchwałą Nr III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018  r. Rada Miejska uchwaliła budżet na 2019 rok po 

stronie planowanych dochodów w kwocie 34.565.814,00 zł, po stronie wydatków 34.475.814,00 zł. 

Nadwyżka budżetu wyniosła 90.000,00 zł. 

W trakcie roku dokonano 26 zmian budżetu i w budżecie. Zmiany dotyczyły zwiększenia dotacji 

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

subwencji oświatowej, dotacji celowych na wypłatę świadczeń wychowawczych, zwiększenia dotacji 

na realizację zadań bieżących własnych gminy, na realizację inwestycji własnych jednostek, 

zwiększenia  z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, z tytułu 

podatku od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych zgodnie z Uchwałą Nr II/7/2018 

Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości oraz zmian polegających na przeniesieniach planowanych wydatków. 

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 31 grudnia 2019 roku wynosił 39.870.956,84 zł,  

a wykonanie 39.137.398,46 zł, co stanowi 98,16 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 

1.234.599,35 zł, wykonanie 934.132,26 zł tj. 75,66 %. 

Plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2019 roku wyniósł 40.861.462,92 zł, a wykonanie 

38.147.573,80 zł, tj. 93,26 %, w tym plan wydatków majątkowych stanowił 3.845.827,25 zł,  

a wykonanie 3.668,207,35 zł, tj. 95,38 %. 

2.2. Poziom zadłużenia 

Na koniec 2019 roku zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 7.135.000,00 zł,  

z tytułu wykupu wierzytelności (umowa forfaitingowa) – 1.388.879,30 zł, co daje 8.523.879,30 zł  

i stanowi 21,78 % wykonanych dochodów. 

2.3. Podatki i opłaty 

Podatek od osób fizycznych. 

Wystawiono – 2217 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych na łączną kwotę 1 889 021,00 zł 

w tym:  

- podatek od nieruchomości – 822 767,00  

- podatek rolny – 1 064 049,00 

- podatek leśny – 2 205,00 

 

Opłaty: 

- opłata skarbowa wyniosła 20.002,00 zł 

- opłata targowa wyniosła 35.213,00 zł 

- opłata eksploatacyjna 29.297,00 zł 

 



Ponadto wystawiono 273 decyzje w trakcie roku wymiarowych i zmieniających. 

Udzielono 11 podatnikom ulgę inwestycyjną w podatku rolnym na łączną kwotę 281 022,35 zł 

wykorzystaną w roku 2019  na kwotę 21 371,08 zł. 

Udzielono 11 podatnikom zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów rolnych 

o łącznej powierzchni 15,9961 ha na kwotę 2 035,28 zł. 

Podatek od osób fizycznych - podmiotów gospodarczych( 127),  w 2019 roku wyniósł – 80 394,57 zł 

Podatek od osób prawnych - złożono: 

- 71 deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 2 501 437,00 zł. 

- 26 deklaracji na podatek rolny od osób prawnych na kwotę 456 121,00 zł 

- 5 deklaracji na podatek leśny od osób prawnych na kwotę 58 269,00 zł.  

Podatek od środków transportowych. 

- 30 podatników złożyło deklaracje na podatek od środków transportowych od osób fizycznych na 

kwotę 98 649,00 zł 

- 16 podatników złożyło deklaracje na podatek od środków transportowych od osób prawnych na 

kwotę 246 581,00 zł 

2.4 Zaległości podatkowe podmiotów 

Na dzień 31.12.2019 roku stan zaległości wynosi 664.610,57 zł  

w tym:  

podatek od nieruchomości osób prawnych 468.583,70 zł 

podatek rolny osób prawnych 272,00 zł  

podatek od nieruchomości osoby fizyczne 10.445,33 zł 

podatek rolny osoby fizyczne 19.929,54 

podatek leśny osoby fizyczne 7,00 zł  

podatek od środków transportowych osoby fizyczne 1360,00 zł 

Wystawiono ogółem na zaległości podatkowe – 385 upomnień na kwotę –  885 289,46zł. 

- 339 upomnień wystawiono podatnikom od osób fizycznych (na kwotę 63 118,46 zł), 

   z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego. 

- 35 upomnień wystawiono podatnikom od osób prawnych  (na kwotę 772 843,00 zł)  

 z podatku od nieruchomości i rolnego. 

- 5 upomnień wystawiono podatnikom od osób fizycznych  (na kwotę 15 040,00 zł)  

 z podatku od środków  transportowych. 

- 6 upomnień wystawiono podatnikom od osób prawnych  (na kwotę 34 288,00 zł)  

   z podatku od środków  transportowych. 

 

 

 

  



Wystawiono 90 tytuły wykonawcze na kwotę – 1 082 154,00 zł. 

- 63 tytuły wykonawcze wystawiono podatnikom od osób fizycznych w podatku od nieruchomości, 

rolnym, leśnym  na kwotę 10 927,00 zł, 

- 24 tytuły wykonawcze wystawiono podatnikom od osób prawnych w podatku od nieruchomości  

i rolnego na kwotę 1 046 745,00 zł. 

- 1 tytuł wykonawczy wystawiono podatnikowi od osób fizycznych na kwotę 1 010,00zł z podatku 

od środków transportowych od osób fizycznych.  

- 2 tytuły wykonawcze wystawiono podatnikom od osób prawnych na kwotę 23 472,00 zł z podatku 

od środków transportowych od osób prawnych.  

 

Zostały podjęte czynności powodujące zabezpieczenia hipoteczne – dokonano wpisów  w księgach 

wieczystych na ogólną kwotę – 343 515,20 zł. 

- 6 wpisów dotyczy podatników od osób prawnych (wpis na kwotę – 323 891,70 zł) dotyczy   

 2 podatników w  podatku od nieruchomości. 

- 17 wpisów dotyczy podatników od osób fizycznych (wpis na kwotę – 18 263,50 zł) dotyczy  

3 podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

-  1 wpis dotyczy podatnika od osób fizycznych (wpis na kwotę – 1 360,00 zł) dotyczy 1 podatnika 

od środków transportowych. 

3. Zamówienia publiczne 

W 2019 roku w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych udzielonych zostało 11 zamówień 

publicznych. 

Poniżej podsumowanie zakończonych postępowań i udzielonych zamówień 

L.

p. 

Sygnatura 

 

Przedmiot zamówienia 

Nr ogłoszenia Nazwa 

Wykonawcy 

Data zawarcia 

umowy 

Wartość 

netto/brutto 

Termin 

obowiązywania 

umowy/realizacji 

zamówienia 

Nr zawartej 

umowy 

 

Uwagi 

1. Budowa drogi wraz z 

infrastrukturą 

towarzyszącą na os. 

Powstańców Wlkp. – 

etap drogowy 

 653889-N-2018  z 

dnia 2018-11-27 r. 

Alpi-Bud Sp. Z 

o.o. Sp. k. 

Ostrowieczko 3, 

63-140 Dolsk 

25.01.2019 

553 841,70 

681 225,29 

Od 25.01.2019 

do 15.04.2019 

po aneksie 

do 05.07.2019 

Umowa nr 

RI.272.1.2019 

2. Zmiana sposobu 

użytkowania części 

szkoły w Zalesiu 

535813-N-2019  z 

dnia 2019-04-10 r. 

PPHU 

"ROGUSZKA" 

s.c. Dariusz 

Roguszka, Tomasz 

Roguszka, ul. 

Zaleska 3, Góra, 

63-233 Jaraczewo 

24.05.2019 

268101,85 

289 550,00 

Od 24.05.2019 

do 30.08.2019 

po aneksie 

do 13 .09.2019 

Umowa nr 

DZP..272.1.2019 

 



3. Przebudowa odcinka 

drogi gminnej nr 

744078P 

 

572038-N-2019  z 

dnia 2019-07-10 r. 

BITUNOVA Sp.  Z 

o.o. ul. 

Wólczyńska 237, 

01-919 Warszawa 

30.08.2019 

77 000,00 

94 710,00 

Od 30.08.201 

do 20.09.2019 

 

Umowa nr 

DZP..272.2.2019 

4. Przebudowa drogi 

gminnej Trzecianów - 

Lisiagóra 

 

 

 

572097  z dnia 

2019-07-10 r. 

BITUNOVA Sp.  Z 

o.o. ul. 

Wólczyńska 237, 

01-919 Warszawa 

30.08.2019 

158 774,00 

195 292,02 

Od 30.08.2019 

do 20.09.2019 

 

Umowa nr 

DZP..272.3.2019 

5. Udzielenie kredytu 

długoterminowego w 

kwocie 830000zł 

 

589175-N-2019  z 

dnia 2019-08-23 r.   

Powiatowy Bank 

Spółdzielczy 

ul. 1-go Maja 

63-800 Gostyń 

16.09.2019 

115 782,88 

do 20.12.2025 

Umowa nr 

DZP..272.4.2019 

6. Przebudowa dróg 

gminnych w 

miejscowości: Skoków, 

Bruczków, Bolesławów 

617258-N-2019 z 

dnia 2019-10-31 r. 

BITUNOVA Sp.  Z 

o.o. ul. 

Wólczyńska 237, 

01-919 Warszawa 

04.12.2019 

495 127,76 

609 007,14 

Od 04.12.2019 

do 20.12.2019 

po aneksie 

do 20.05.2020 

Umowa nr 

DZP..272.5.2019 

7. „Odbiór odpadów 

komunalnych 

zmieszanych i 

selektywnie zebranych z 

nieruchomości 

zamieszkałych i 

nieruchomości 

niezamieszkałych, na 

których powstają odpady 

komunalne z terenu 

gminy Borek Wlkp. oraz 

ich dostarczenie do 

„ZGO Sp. z o.o. w 

Jarocinie – 

Wielkopolskie Centrum 

Recyklingu” w 

Witaszyczkach 1A, 

gmina Jarocin w terminie 

od dnia 1 stycznia 2020 

roku do 31 grudnia 2020 

roku.” 

623842-N-2019  z 

dnia 2019-11-18 r. 

PHU Trans-Kom 

Barbara Rajewska, 

z siedzibą 

Bogusławki 8b, 63-
800 Gostyń 

10.12.2019 

447 500,00 

483 300,00 

od 01.01.2020 

do 31.12.2020 

Umowa nr 

DZP..272.6.2019 



8. Wykonanie usługi 

polegającej na 

dowożeniu uczniów cz. 1 

627369-N-2019  z 

dnia 2019-11-25 r. 

UTH Grzegorz 

Ludwiczak 

ul. Powst. Wlkp 

41/1 

63-800 Gostyń 

01.01.2020 

128 404,47 

157 937,50 

Do 31.12.2020 

 

Umowa nr 

DZP..272.7.2019 

9. Wykonanie usługi 

polegającej na 

dowożeniu uczniów cz. 2 

627369-N-2019  z 

dnia 2019-11-25 r. 

Przedsiębiorstwo 

Usługowe 

Piotr Radwan 

ul. Jana Pawła II 

74a 

63-800 Gostyń 

01.01.2020 

120 557,32 

148 285,50 

Do 31.12.2020 

Umowa nr 

DZP..272.8.2019 

10. Wykonanie usługi 

polegającej na 

dowożeniu uczniów cz. 3 

627369-N-2019  z 

dnia 2019-11-25 r. 

Spółdzielnia Kółek 

Rolniczych 

ul. Jeżewska 5 

63-810 Borek 

Wlkp. 

01.01.2020 

214 276,20 

20.09.2024r. 

Umowa nr 

DZP..272.9.2019 

11. Wykonanie usługi 

polegającej na 

dowożeniu uczniów cz. 4 

627369-N-2019  z 

dnia 2019-11-25 r. 

Przedsiębiorstwo 

Usługowe 

Piotr Radwan 

ul. Jana Pawła II 

74a 

63-800 Gostyń 

01.01.2020 

158 514,35 

171 195,50 

Do 31.12.2018 

 

Umowa nr 

DZP..272.10.201

9 

 

4. Stan realizacji inwestycji 

4.1. Zadania inwestycyjne w 2019 r. 

1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: ,, Przebudowa kanalizacji –  

ul. Zdzieska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodników po realizacji przebudowy kanalizacji 

deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. Nr 290/1, 290/2, 335, 

871 i 854/1 w miejscowości Borek Wlkp.”. 

2.  W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowa: "Przebudowa 

kanalizacji wraz z infrastrukturą techniczną - ul. Zdzieska, Koźmińska" (przebudowa i  modernizacja 

linii napowietrznej na kablową). 

3.  Wzmocnienie konstrukcji drewnianej dachu w budynku świetlicy w Bolesławowie; 

4.  "Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Zalesiu na trzy lokale mieszkalne  

z przebudową" -roboty budowlane. 

5.   Remont pokrycia dachowego na budynku gminnym w Strumianach”. 

6. Zakup pieca gazowego  z montażem – 39797,88 zł. 

7. Inwestycje drogowe 



Nazwa zadania Postęp w realizacji zadania 

Przebudowa dróg gminnych w 

miejscowości Skoków, 

Bruczków, Bolesławów 

Przeprowadzono postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego,  

w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę. Po podpisaniu umowy  

z Wykonawcą, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiły 

przystąpienie do realizacji robót budowlanych. W związku z tym, na 

wniosek Wykonawcy wydłużono termin realizacji robót budowlanych do 

dnia 20.05.2020r. Jednocześnie wykonano w ramach inwestycji ścinanie 

poboczy. 

Przebudowa drogi gminnej nr 

744078P 

Inwestycja zakończona. Długość nawierzchni - 780,00 mb / 5000m², 

Szerokość nawierzchni- 5,00– 6,50  m. Wykonanie nawierzchni z warstwy 

uszorstniającej z mieszanki mineralno –  emulsyjnej na zimno  

o uziarnieniu ciągłym 0/8 mm w dwóch warstwach grubości minimum 2cm 

i średniej ilości min. 35kg/m², frakcja większa od frakcji piaskowej czyli 

2/8 – kruszywo bazaltowe płukane kl. I gat. 1. Koszt: 94.710,00 

Przebudowa drogi gminnej 

Trzecianów - Lisiagóra 

Inwestycja zakończona. Długość nawierzchni -   1430,00 mb , Szerokość 

nawierzchni- 3,50– 3,50  m. Wykonanie nawierzchni z warstwy 

uszorstniającej z mieszanki mineralno –  emulsyjnej na zimno  

o uziarnieniu ciągłym 0/8 mm w dwóch warstwach grubości minimum 2cm 

i średniej ilości min. 35kg/m², frakcja większa od frakcji piaskowej czyli 

2/8 – kruszywo bazaltowe płukane kl. I gat. 1. Koszt: 199.743,39 

Przebudowa drogi Bolesławów - 

Zimnowoda 

Inwestycja zakończona. W ramach inwestycji wykonano ulepszenie 

nawierzchni drogowej polegającej na ułożeniu warstwy uszorstniającej  

z mieszanki mineralno – emulsyjnej na zimno o uziarnieniu ciągłym 0/8 

mm w dwóch warstwach grubości minimum 2cm i średniej ilości min. 

35kg/m², frakcja większa od frakcji piaskowej czyli 2/8 – kruszywo 

bazaltowe płukane kl. I gat. 1. Wykonano również utwardzenie poboczy  

w obrębie świetlicy w Bolesławowie oraz cmentarza w Zimnowodzie.  

Powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia 4366,29 m², długośc 1,4km. 

Koszt: 126.411,10 

Przebudowa  ul. Powstańców 

Wlkp., Głosiny w Borku Wlkp. 

 

Wykonano projekt wraz z dokumentacją kosztorysową. Złożono wniosek  

o dofinansowanie z Funduszy dróg samorządowych. Nie uzyskano 

dofinansowania. Trwają poszukiwania innych źródeł dofinansowania 

inwestycji. 

Budowa drogi wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą na 

os. Powstańców Wlkp. 

Inwestycja zakończona. W wyniku niesprzyjających warunków 

pogodowych na początku roku, wydłużono termin realizacji robót 

budowlanych do dnia 5 lipca 2019r. Roboty budowlane zostały zakończone. 

Uzyskano dofinansowanie z Funduszu dróg samorządowych w wysokości 

408.735,00. 

Powstała droga o długości 460mb, na całej długości, posiada przekrój 

uliczny, o szerokość 5,50m. Nawierzchnię ograniczono krawężnikiem 

betonowym 15x30x100cm. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej o 

grubości 8 cm. 

Nawierzchnię chodników zaprojektowano z betonowej kostki brukowej 



koloru szarego 

i ograniczono ją obrzeżem betonowym 8x30x100 cm.  Koszt: 710.339,11 

Przebudowa ul. Sienkiewicza w 

Borku Wlkp. 

Wykonano dokumentację projektową ( w 2018r.). Jednocześnie złożono 

wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu dróg 

samorządowych.  Trwają uzgodnienia z zarządcą sieci gazowej w sprawie 

planowanej przebudowy istniejącej sieci gazowej 

Wymiana nawierzchni rynku w 

Borku Wlkp. 

Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 

Obecnie trwają prace projektowe. Będą one przebiegać dwuetapowo: 

termin przygotowania dokumentacji: 22 czerwca 2020r, natomiast termin 

uzyskania zgód i pozwoleń: 30 sierpnia 2020 r. 

 

8. W 2019 roku Gmina Borek Wlkp. współfinansowała w wysokości 50% następujące inwestycje 

na drogach Powiatu Gostyńskiego: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P - Borek - Siedmiorogów I - 82 250,00 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4927P Borek - Bruczków - 128 158,00 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jeżewo - Jawory - Wycisłowo - 143 213,30 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4950P Bruczków - Leonów - 70 588,00 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4087P Trzecianów - 27,500 

 

Łącznie: 451 709,30 

  

4.2. Pozyskane środki zewnętrzne 

W 2019 roku złożony został wniosek o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i przebudowa 

budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię i salę fitness” 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”. Operacja polega na 

rozbudowie i przebudowie budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na siłownię i salę 

fitness z wykorzystaniem istniejących pomieszczeń sanitarnych i szatniowych. W ramach projektu 

przewidziano także zmiany w zakresie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.  Planowana 

inwestycja podyktowana jest rozszerzeniem oferty zajęć sportowych i aktywnego wypoczynku. Aby 

zapewnić połączenie funkcjonalne pomieszczeń docelowej siłowni z zapleczem sanitarnym  

i szatniowym, konieczne jest rozbudowanie wiatrołapu wejściowego. Ponadto przewiduje się prace 

związane z przebudową - zmianą układu ścian działowych, przejść, otworów okiennych  

i drzwiowych. Operacja nie będzie miała komercyjnego charakteru. Planowana realizacja operacji 

ma charakter ogólnodostępny. 

Gmina Borek Wlkp. otrzymała również dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie realizacji przedsięwzięć 

związanych z usuwaniem azbestu. Przedsięwzięcie polegało na usunięciu płyt cementowo-

azbestowych pochodzących z posesji osób fizycznych położonych na terenie Gminy Borek Wlkp. 

Zakres zadania obejmował: pakowanie, załadunek na środek transportu, transport oraz przekazanie 

odpadów zawierających azbest na składowisko odpadów niebezpiecznych do utylizacji. Wysokość 

dofinansowania: 24 500 zł. 

W ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”, Gmina Borek Wlkp. złożyła wniosek  

o dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej na osiedlu Powstańców Wlkp. w Borku Wlkp.”. 

Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w 2019 roku w kwocie 408 735 zł.. Droga 



poprawia na nowo powstającym osiedlu domów jednorodzinnych bezpieczeństwo ruchu poprzez 

wykonanie z kostki brukowej nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów. Łączy ul. Powstańców Wlkp. 

z ul. Sportową. Zadaniem drogi jest obsługa głównie lokalnego ruchu mieszkańców, zarówno 

samochodowego jak i pieszego. 

W 2019 roku, również w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” złożony został wniosek 

o dofinansowanie „Przebudowy ul. Sienkiewicza w Borku Wlkp.” (realizacja w 2020r.). Inwestycja 

została ujęta na liście zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu. 

W 2019 roku Gmina Borek Wlkp. zawarła z Wojewodą Wielkopolskim umowę w sprawie 

udzielenia wsparcia finansowego na funkcjonowanie Żłobka Samorządowego w Karolewie – kwota 

dotacji 33 000 zł.  

Kontynuacją podjętych działań był udział w 2019 roku w konkursie w ramach Resortowego 

programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2020. Gmina 

zakwalifikowała się do otrzymania dofinansowania w kwocie 23 760 zł, które zostanie przeznaczone 

na funkcjonowanie w żłobku miejsc dla 16 dzieci. 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 2019 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 „Odtworzenie zabytkowego parku w Karolewie 

zniszczonego w wyniku nawałnicy z sierpnia 2017r.” 

 

5. Zadania remontowe i fundusz sołecki 

5.1. Komunikacja i remonty dróg 

5.1.1. Komunikacja 

Wydano 3 zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym. 

5.1.2.Remonty dróg 

Wyremontowano chodnik w miejscowości Zalesie. 

Wyremontowano 2 przepusty: w miejscowości Skoków i Bruczków. 

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 

1. 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 2019 roku plan funduszu sołeckiego opiewał na kwotę 424.481,00 zł a wykonanie wyniosło 

98,37% tj. 417.556,33 zł. Gmina wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego o częściowy zwrot  

z budżetu państwa części wydatków funduszu sołeckiego za rok 2018w kwocie 81.971,20 zł. 

 

Sołectwo Przedsięwzięcie Wykonanie Plan 
Wyko-

nanie 
% 

Dąbrówka 

Zakup pojemnika na piasek 

do m. Ustronie celem 

zimowego utrzymania 

drogi gminnej 

Zakupiono pojemnik  

o pojemności 750l 
2500 2485,44 99,42 

Grodnica 
Zakup materiałów na 

naprawę drogi gminnej 

Zakupiono 25 mg 

tłucznia 
2000 1998,75 99,94 

Trzecianów Zakup barierek ochronnych 

Zakupiono barierki 

ochronne celem 

zamontowania przy pasie 

drogi gminnej 

1046 1046,00 100,00 

  5546 5530,19 99,71 

Bruczków Remont drogi gminnej 
Wyremontowano 63 m2 

drogi przy bloku nr 3 
10000 10000,00 100,00 

Celestynów 

Odnowienie rowów  

i przepustów przy drodze 

gminnej 

Wykonano remont 

przepustów                                    

i odnowiono 2218 mb 

rowów 

10914 10914,00 100,00 

Jeżewo Remont dróg w Jeżewie 
Wykonano remont drogi 

na powierzchni 66 m2 
10000 10000,00 100,00 

Skoków 
Remont chodnika przy 

drodze gminnej 

Ułożono 60 m2 kostki 

brukowej wraz z 

obrzeżami  

i krawężnikami 

12000 12000,00 100,00 

Zalesie 
Remont chodnika przy 

drodze gminnej 

Wykonano 72 m2 remont 

chodnika  
10000 10000,00 100,00 

  52914 52914,00 100,00 

Dąbrówka 
Wykaszanie rowów przy 

drodze gminnej w Ustroniu 

Skoszono trawy w rowie 

drogi gminnej  

w Ustroniu 

3000 3000,00 100,00 

Głoginin 
Utwardzenie pobocza przy 

drodze gminnej 

Utwardzono 160 mb 

pobocza 
4500 4500,00 100,00 



Karolew 
Koszenie rowów  

w sołectwie 

Koszenie traw w rowach 

dróg gminnych na terenie 

Karolewa i Trzecianowa 

Osiedle 

2000 2000,00 100,00 

Karolew 

Utwardzenie terenu i 

wykonanie miejsc 

postojowych przy blokach  

nr 18a - 18b 

Wykonano miejsca 

postojowe poprzez 

ułożenie 54 m2 kostki 

brukowej przy bloku 

18A i 18B 

16000 16000,00 100,00 

Koszkowo 
Odnowienie chodnika przy 

drodze gminnej 

Odnowiono 26 m2 

chodnika 
2800 2800,00 100,00 

Maksymilianów 

Odmulenie, wycinka 

krzewów i wykoszenie 

rowu przy drodze gminnej 

Odmulono 470 mb rowu 

oraz skoszono trawy w 

rowie drogi gminnej 

3093 3092,98 100,00 

Skoków 
Odmulenie rowu przy 

drodze gminnej 

Odmulono 50 mb rowu 
759 759,00 100,00 

Skokówko 

Czyszczenie rowów oraz 

zbieranie poboczy przy 

drodze gminnej 

Wyczyszczono 406 mb 

rowów 2500 2496,90 99,88 

Studzianna 
Wycinka krzewów przy 

drodze gminnej 

Usunięto krzewy z rowu 

drogi gminnej 
1000 1000,00 100,00 

Trzecianów 

Czyszczenie rowów, 

wycinka krzewów oraz 

zbieranie poboczy przy 

drodze gminnej 

Wykonano usługi 

4454 4454,00 100,00 

Wycisłowo 
Zbieranie poboczy przy 

drodze gminnej 

Zebrano pobocza 
2000 2000,00 100,00 

Wycisłowo 

Kruszenie, transport, 

rozplanowanie i 

utwardzenie kamienia na 

naprawę drogi we 

Wroninach 

Skruszono kamień na 

naprawę drogi 

15150 15150,00 100,00 

Zalesie 

Wycinka krzewów, 

czyszczenie rowów oraz 

założeniem rur w rowie 

drogi gminnej 

Wyczyszczono rów  

i założono 18 mb rury 

karbowanej fi 400  

w rowie drogi gminnej  

w Zalesiu  

2500 2500,00 100,00 

  59756 59752,88 99,99 

Karolew 
Przebudowa drogi  

w kierunku posesji nr 6 

Wykonano przebudowę  

60 m2 drogi wraz  

z dokumentacją  

16251 14764,20 90,85 

Maksymilianów 
Zakup i montaż lampy 

solarnej 

Wykonano dokumentację  

i zakupiono lampę 

solarną 

7000 6996,30 99,95 

 141467,00 139957,57 98,93 



Jawory 

Najem - dzierżawa gruntu 

pod plac zabaw 

(rekreacyjny) 

Opłacono czynsz - 

dzierżawę gruntu 385 384,90 99,97 

 385 384,90 99,97 

Zalesie 

Zakup sprzętu, 

umundurowania  

i wyposażenia dla OSP 

Zalesie 

Zakupiono bojowy 

mundur strażacki 
869 869,00 100,00 

Zalesie 

Montaż lamp 

oświetleniowych na 

remizie i utwardzenie 

terenu przed remizą OSP  

w Zalesiu 

Wymieniono 3 lampy 

Led na remizie oraz 

utwardzono teren przed 

remizą (wjazd do garażu) 

4636 4635,40 99,99 

  5505 5504,40 99,99 

Karolew 

Usługa utrzymania 

czystości  

i porządku w sołectwie 

Wykonano prace 

porządkowe 4500 4500,00 100,00 

Leonów 

Usługa utrzymania 

czystości  

i porządku w sołectwie 

Wykonano prace 

porządkowe 1200 1200,00 100,00 

  5700 5700,00 100,00 

Bruczków 
Zakup materiałów na 

utrzymanie zieleni 

Zakupiono paliwo, trawę  

i środek ochrony roślin, 

nawozy 

1248 1225,78 98,22 

Dąbrówka 
Zakup sprzętu i materiałów  

na utrzymanie zieleni 

Zakupiono nawóz  

i środki ochrony roślin, 

paliwo do kosiarek, 

kosiarkę Weibang 

2100 2095,38 99,78 

Grodnica 
Zakup materiałów  

na utrzymanie zieleni 

Zakupiono paliwo, żyłkę  

i olej do kosiarki 
260 200,80 77,23 

Jawory 
Zakup materiałów  

na utrzymanie zieleni 

Zakupiono rośliny 

doniczkowe 
200 199,94 99,97 

Jeżewo 
Zakup materiałów na 

utrzymanie zieleni 

Zakupiono paliwo  

do kosiarek, olej i części 

do kosy spalinowej 

1500 1464,78 97,65 

Koszkowo 

Naprawa kosy spalinowej  

oraz zakup materiałów  

na zagospodarowanie  

i utrzymanie zieleni 

Zakupiono materiały do 

kosy, paliwo, krzewy 

ozdobne, agrotkaninę, 

obrzeża ogrodowe, 

kruszywo naturalne, 

środek ochrony roślin, 

rośliny doniczkowe, 

nawozy 

1300 1219,01 93,77 

Siedmiorogów 

Pierwszy 

Zakup materiałów  

na utrzymanie zieleni 

Zakupiono paliwo do 

kosiarki 
200 196,15 98,08 



Skokówko 

Zakup sprzętu, materiałów  

i usług na utrzymanie 

zieleni 

Zakupiono nożyce 

spalinowe Stihl, paliwo  

i części do kosy, krzewy 

ozdobne 

2600 2599,45 99,98 

Strumiany 

Zakup materiałów  

na zagospodarowanie  

i utrzymanie zieleni 

Zakupiono krzewy 

ozdobne przed świetlicę  500 500,00 100,00 

Studzianna 
Zakup materiałów  

na utrzymanie zieleni 

Zakupiono krzewy 

ozdobne przed świetlicę  
494 494,00 100,00 

Wycisłowo 

Zakup materiałów  

na zagospodarowanie              

i utrzymanie zieleni na 

terenie wsi i obiektach 

rekreacyjnych 

Zakupiono akumulator 

do traktorka - kosiarki 

samobieżnej, paliwo, 

środek ochrony roślin, 

żyłkę i olej do kosiarki 

927 660,43 71,24 

  11329 10855,72 95,82 

Koszkowo 

Naprawa kosy spalinowej  

oraz zakup materiałów  

na zagospodarowanie  

i utrzymanie zieleni 

Naprawiono kosę 

spalinową 
200 70,00 35,00 

      200 70,00 35,00 

Głoginin 
Usługa zagospodarowania  

i utrzymania zieleni 

Skoszono trawy  

na terenie sołectwa 
4500 4500,00 100,00 

Karolew 
Usługa zagospodarowania  

i utrzymania zieleni 

Wykonano koszenie traw  

na terenie Karolewa 
4500 4500,00 100,00 

Leonów 
Usługa zagospodarowania  

i utrzymania zieleni 

Skoszono trawy  

w sołectwie 
1500 1500,00 100,00 

Siedmiorogów 

Drugi 

Utrzymanie  

i zagospodarowanie zieleni 

Skoszono trawy  

na terenie sołectwa 
850 850,00 100,00 

Skoków 
Usługa zagospodarowania  

i utrzymania zieleni 

Wykonano koszenie traw  

na terenie sołectwa 
2000 2000,00 100,00 

Zalesie 
Usługa zagospodarowania  

i utrzymania zieleni 

Skoszono trawy w 

sołectwie 
5300 5300,00 100,00 

  18650 18650,00 100,00 

Jawory Montaż lamp ulicznych 
Zainstalowano dwie 

lamy oświetleniowe 
4335 4305,00 99,31 

  4335 4305,00 99,31 

Bolesławów 
Organizacja imprez 

kulturalno – rekreacyjnych 

Zakupiono nagrody  

dla dzieci z okazji Dnia 

Dziecka 

500 500,00 100,00 

Głoginin 

Organizacja imprez 

kulturalno - rekreacyjnych 

z sołectwem 

Maksymilianów 

Zakupiono lampiony, 

zestawy upominkowe  

na Dzień Dziecka  
500 500,00 100,00 



Grodnica 
Organizacja imprez 

kulturalno - rekreacyjnych 

Zakupiono nagrody dla 

dzieci z okazji Dnia 

Dziecka 

500 499,85 99,97 

Leonów 
Organizacja imprez 

kulturalno - rekreacyjnych 

Zakupiono nagrody dla 

dzieci z okazji Dnia 

Dziecka;  

1000 1000,00 100,00 

Maksymilianów 

Organizacja imprez 

kulturalno - rekreacyjnych 

z sołectwem Głoginin 

Zakupiono nagrody dla 

dzieci z okazji Dnia 

Dziecka 

500 500,00 100,00 

Siedmiorogów 

Drugi 

Organizacja imprez 

kulturalno - rekreacyjnych 

Zakupiono artykuły 

dekoracyjne na Dzień 

Kobiet 

150 150,00 100,00 

Siedmiorogów 

Pierwszy 

Organizacja imprez 

kulturalno - rekreacyjnych 

Zakupiono nagrody dla 

dzieci z okazji Dnia 

Dziecka 

308 308,00 100,00 

Skokówko 
Organizacja imprez 

kulturalno - rekreacyjnych 

Zakupiono nagrody  

na Dzień Dziecka                      

i imprezę zakończenie 

lata 

800 789,40 98,68 

Strumiany 
Organizacja imprez 

kulturalno - rekreacyjnych 

Zakupiono bilety wstępu  

do Krainy Zabawy 

Bogilu z okazji Dnia 

Dziecka, upominki  

i nagrody 

1000 999,05 99,91 

Trzecianów 
Organizacja imprez 

kulturalno - rekreacyjnych 

Zakupiono bilety wstępu  

do Krainy Zabawy 

Bogilu z okazji Dnia 

Dziecka 

700 700,00 100,00 

Zimnowoda 
Organizacja imprez 

kulturalno - rekreacyjnych 

Zakupiono nagrody  

na imprezę mikołajkową 
1008 1007,93 99,99 

  6966 6954,23 99,83 

Bolesławów 
Organizacja imprez 

kulturalno – rekreacyjnych 

Wykonano oprawę 

muzyczną na dożynkach 
2000 2000,00 100,00 

Bruczków 
Organizacja imprez 

kulturalno - rekreacyjnych 

Wykonano przewóz  

i montaż sceny na 

imprezę "Zakończenie 

lata", usługa muzyczna 

ochrona uczestników 

dożynek 

2600 2600,00 100,00 

Celestynów 
Organizacja imprez 

kulturalno - rekreacyjnych 

Wykonano usługę 

muzyczną                         

na dożynkach 

1200 1200,00 100,00 

Głoginin 
Organizacja imprez 

kulturalno - rekreacyjnych                      

Wykonano usługę 

muzyczną                            
2200 2200,00 100,00 



z sołectwem 

Maksymilianów 

na dożynkach oraz 

wynajęto ochronę 

Grodnica 
Organizacja imprez 

kulturalno - rekreacyjnych 

Wykonano usługę 

muzyczną                         

na dożynkach 

1500 1400,00 93,33 

Jawory 
Organizacja imprez 

kulturalno - rekreacyjnych 

Wynajęto dmuchańce  

na Dzień Dziecka oraz 

wykonano usługę 

muzyczną na dożynkach 

2500 2500,00 100,00 

Koszkowo 
Organizacja imprez 

kulturalno - rekreacyjnych 

Wykonano usługę 

muzyczną                         

na dożynkach 

2000 1995,00 99,75 

Leonów 
Organizacja imprez 

kulturalno - rekreacyjnych 

Wykonano usługę 

muzyczną                         

na dożynkach 

2000 2000,00 100,00 

Skoków 
Organizacja imprez 

kulturalno - rekreacyjnych 

Wykonano usługę 

muzyczną  

na dożynkach oraz 

ochronę uczestników 

2000 2000,00 100,00 

Studzianna 
Organizacja imprez 

kulturalno - rekreacyjnych 

Wykonano usługę 

muzyczna                         

na dożynkach 

2000 2000,00 100,00 

Trzecianów 
Organizacja imprez 

kulturalno - rekreacyjnych 

Wykonano usługę 

muzyczną                               

na dożynkach 

1500 1500,00 100,00 

Wycisłowo 
Organizacja imprez 

kulturalno - rekreacyjnych 

Wynajęto dmuchańce 

oraz wykonano przewóz 

i rozłożenie sceny na 

dożynki 

1950 1950,00 100,00 

Zalesie 
Organizacja imprez 

kulturalno - rekreacyjnych 

Wykonano usługę 

muzyczną                         

na dożynkach 

2000 2000,00 100,00 

  25450 25345,00 99,59 

Głoginin 
Wynagrodzenie 

świetlicowego 

Odprowadzano składki                                           

od wynagrodzenia 
219 218,03 99,56 

Koszkowo 

Wynagrodzenie 

świetlicowego  

i operatora kosy spalinowej 

Odprowadzano składki                                           

od wynagrodzenia 130 128,26 98,66 

Siedmiorogów 

Pierwszy 

Wynagrodzenie 

świetlicowego 

Odprowadzano składki                                           

od wynagrodzenia 
72 71,82 99,75 

Studzianna 

Wynagrodzenie 

świetlicowego  

i palacza 

Odprowadzano składki                                           

od wynagrodzenia 206 205,20 99,61 

Zalesie 
Wynagrodzenie 

świetlicowego 

Odprowadzano składki                                           

od wynagrodzenia 
244 243,68 99,87 



  871 866,99 99,54 

Dąbrówka 
Wynagrodzenie operatora 

kosy spalinowej 

Wypłacono 

wynagrodzenie 
1000 997,50 99,75 

Głoginin 
Wynagrodzenie 

świetlicowego 

Wypłacono 

wynagrodzenie 
1275 1275,00 100,00 

Grodnica 

Wynagrodzenie 

świetlicowego  

i operatora kosy spalinowej 

Wypłacono 

wynagrodzenie 1000 997,50 99,75 

Jeżewo 
Wynagrodzenie 

świetlicowego 

Wypłacono 

wynagrodzenie 
1200 1200,00 100,00 

Koszkowo 

Wynagrodzenie 

świetlicowego  

i operatora kosy spalinowej 

Wypłacono 

wynagrodzenie 2350 2347,50 99,89 

Siedmiorogów 

Pierwszy 

Wynagrodzenie 

świetlicowego 

Wypłacono 

wynagrodzenie 
420 420,00 100,00 

Strumiany 
Wynagrodzenie 

świetlicowego 

Wypłacono 

wynagrodzenie 
500 495,00 99,00 

Studzianna 

Wynagrodzenie 

świetlicowego  

i palacza 

Wypłacono 

wynagrodzenie 3690 3690,00 100,00 

Zalesie 
Wynagrodzenie 

świetlicowego 

Wypłacono 

wynagrodzenie 
1425 1425,00 100,00 

Zimnowoda 

Wynagrodzenie 

świetlicowego  

i palacza 

Wypłacono 

wynagrodzenie 3000 3000,00 100,00 

  15860 15847,50 99,92 

Bolesławów 
Zakup materiałów  

i wyposażenia do świetlicy 

Zakupiono baterię 

zlewozmywakową, 

trójnik, materiały i środki 

czystości, drobne 

artykuły agd, ogrzewacz 

elektryczny 

2100 2099,70 99,99 

Bruczków 

Zakup tablic 

informacyjnych, 

materiałów                                    

i wyposażenia do świetlicy 

Zakupiono 2 gabloty 

ogłoszeniowe, dwie 

lampy LED oraz środki 

czystości 

4300 4299,98 100,00 

Celestynów 

Zakup przenośnej toalety 

oraz materiałów na 

konserwację urządzeń na 

placu zabaw 

Zakupiono przenośną 

toaletę, farby                       

i pędzle na konserwację 

urządzeń na placu zabaw 

2100 2098,00 99,90 

Głoginin 

Zakup materiałów i 

wyposażenia do świetlicy i 

na plac zabaw oraz 

konserwacja urządzeń na 

placu zabaw 

Zakupiono 2 ławki, 

rolety, karnisze, firany 

1954 1954,00 100,00 



Grodnica 
Zakup materiałów  

i wyposażenia do świetlicy 

Zakupiono 6 stołów 
2000 1980,00 99,00 

Jawory 
Zakup materiałów  

i wyposażenia do świetlicy 

Zakupiono 2 czajniki 

bezprzewodowe oraz 

armaturę do instalacji 

wodnej w świetlicy 

1350 1328,75 98,43 

Jawory 
Zakup materiałów na 

naprawę naczepy 

Zakupiono blachę  

i wkręty firmowe 
2000 2000,00 100,00 

Jawory 
Zakup urządzeń na plac 

zabaw 

Zakupiono kratownicę  

i drabinkę poziomą 
2991 2950,00 98,63 

Jeżewo 

Zakup materiałów  

i środków czystości do 

świetlicy 

Zakupiono środki 

czystości 300 300,00 100,00 

Koszkowo 

Zakup wyposażenia oraz 

materiałów na konserwację 

urządzeń na placu zabaw 

Zakupiono plandekę na 

plac zabaw, farby  

i pędzle, 11 desek na 

wymianę w 

uszkodzonych ławkach 

1400 1398,10 99,86 

Koszkowo 
Zakup materiałów  

i wyposażenia do świetlicy 

Zakupiono materiały  

i środki czystości do 

świetlicy, dwa czajniki, 

meble kuchenne,  

4 firany i 4 karnisze, 

talerze, środki czystości 

4000 3996,70 99,92 

Leonów 

Zakup gablot 

ogłoszeniowych, koszy na 

śmieci, materiałów  

i wyposażenia do świetlicy 

Zakupiono 2 gabloty 

ogłoszeniowe, kuchnię 

elektryczno - gazową, 

środki czystości, 3 stoły, 

wkładki, zamek i klamkę 

do drzwi, słupek i części 

do kosza 

5650 5650,00 100,00 

Siedmiorogów 

Pierwszy 

Zakup materiałów  

do świetlicy 

Zakupiono środki 

czystości do świetlicy 
210 210,00 100,00 

Siedmiorogów 

Pierwszy 

Zakup urządzeń  

i wyposażenia na plac 

zabaw 

Zakupiono ławkę  

i równoważnię 3100 2800,00 90,32 

Skoków 
Zakup materiałów  

i wyposażenia do świetlicy 

Zakupiono środki 

czystości  

i farby 

528 527,80 99,96 

Skokówko 

Zakup materiałów  

i wyposażenia do świetlicy 

oraz na plac rekreacyjny 

Zakupiono materiały  

na plac rekreacyjny m.in. 

kostkę brukową, obrzeża, 

łopaty, motyki, szpadle, 

masę betonową, 

lodówkę, środki 

5196 5143,89 99,00 



czystości, szafkę 

kuchenną, listwy  

i akcesoria, zabawkę 

edukacyjną kółko  

i krzyżyk 

Skokówko 

Postawienie pomieszczenia 

gospodarczego do 

przechowywania sprzętu 

Zakupiono materiały 

budowlane do 

wybudowania 

pomieszczenia, farby 

pędzle, drewnochron 

1480 1480,00 100,00 

Strumiany 
Zakup materiałów i wywóz 

nieczystości ze świetlicy 

Zakupiono środki 

czystości do świetlicy  
100 99,98 99,98 

Studzianna 
Zakup materiałów i 

wyposażenia do świetlicy 

Zakupiono artykuły  

i środki czystości, 

miniroletki 

1700 1656,51 97,44 

Trzecianów 

Cięcie drewna opałowego 

do ogrzewania wigwamu, 

konserwacja oraz zakup 

materiałów do wigwamu 

Zakupiono drobne art. 

agd, jednorazowego 

użytku, mop, piłkę 

siatkową, czajnik 

elektryczny  

522 522,00 100,00 

Wycisłowo 

Zakup materiałów na 

konserwację urządzeń na 

placu zabaw 

Zakupiono farby i pędzel 

800 800,00 100,00 

Zalesie 
Zakup wyposażenia do 

świetlicy - klimatyzacji 

Zakupiono środki 

czystości 
400 400,00 100,00 

  44181 43695,41 98,90 

Głoginin 
Remont nawierzchni przed 

świetlicą 

Wykonano remont 

nawierzchni przed 

świetlicą 

4300 4299,99 100,00 

Głoginin 

Zakup materiałów  

i wyposażenia do świetlicy 

i na plac zabaw oraz 

konserwacja urządzeń na 

placu zabaw 

Wykonano konserwację 

urządzeń na placu zabaw 

800 800,00 100,00 

Grodnica 
Konserwacja i malowanie 

świetlicy 

Pomalowano dwukrotnie                                                  

i zakonserwowano ściany 

świetlicy 

2000 1999,98 100,00 

Jeżewo Remont świetlicy wiejskiej 
Wykonano remont 221 

m2 dachu 
10913 10913,00 100,00 

Karolew 
Naprawa urządzeń na placu 

zabaw 

Nie realizowano 
1000 0,00 0,00 

Leonów 
Konserwacja urządzeń na 

placu zabaw 

Wykonano konserwację 

urządzeń 
1300 1300,00 100,00 



Skoków 
Remont instalacji 

elektrycznej 

Wykonano remont 

instalacji elektrycznej 
2424 2423,10 99,96 

Strumiany Remont świetlicy wiejskiej 
Wykonano remont 

świetlicy 
12952 12952,00 100,00 

Trzecianów 

Cięcie drewna opałowego 

do ogrzewania wigwamu, 

konserwacja oraz zakup 

materiałów do wigwamu 

Wykonano konserwację 

ścian drewnianych 

wigwamu 
4000 4000,00 100,00 

  39689 38688,07 97,48 

Bolesławów 

Ogrodzenie i utwardzenie 

terenu na placu 

rekreacyjnym 

Ułożono 80 m2 kostki 

brukowej wraz z 

obrzeżami, wykonano 

ogrodzenie z płyt 

betonowych na odcinku 

38 mb, założono 

krawężniki, zakupiono 

mapę i naniesienie 

roboty na mapę 

12921 12920,40 100,00 

Dąbrówka 
Ułożenie kostki brukowej 

przy placu zabaw 

Utwardzono teren przy 

placu zabaw 
6910 6910,00 100,00 

Grodnica 
Utwardzenie terenu na 

placu rekreacyjnym 

Utwardzono 15m2 terenu 
1000 996,30 99,63 

Grodnica 
Doprowadzenie wody  

do świetlicy 

Wykonano przyłącze 

wodociągowe wraz  

z dokumentacją 

3500 3400,00 97,14 

Jawory 
Doprowadzenie wody  

do świetlicy 

Wykonano przyłącze 

wodociągowe wraz  

z dokumentacją 

3000 2900,00 96,67 

Leonów 
Utwardzenie terenu przed 

świetlicą 

Utwardzono 9m2 terenu 
1200 1200,00 100,00 

Siedmiorogów 

Drugi 

Utwardzenie oraz 

odwodnienie terenu przed 

świetlicą 

Odwodniono oraz 

utwardzono teren przy 

świetlicy  

o powierzchni 93 m2 

14018 14018,00 100,00 

Skokówko 

Postawienie pomieszczenia 

gospodarczego do 

przechowywania sprzętu 

Wykonano mapę  

i naniesiono zakres robót  

na mapę sytuacyjną 

520 516,30 99,29 

Strumiany 
Zakup materiałów i wywóz 

nieczystości ze świetlicy 

Wywieziono nieczystości  

ze zbiornika przy 

świetlicy 

100 98,65 98,65 

Studzianna 
Wykonanie ogrodzenia 

przy placu zabaw 

Nie realizowano 
2724 0,00 0,00 

Trzecianów 
Cięcie drewna opałowego 

do ogrzewania wigwamu, 

Wykonano usługę 

pocięcia drewna 

opałowego 

1500 1499,90 99,99 



konserwacja oraz zakup 

materiałów do wigwamu 

Wycisłowo 

Zagospodarowanie terenu 

wokół wigwamu - budowa 

grilla 

Wybudowano grill przy 

wigwamie 1700 1700,00 100,00 

  49093 46159,55 94,02 

Zimnowoda 
Modernizacja świetlicy 

wiejskiej w Zimnowodzie 

Wykonano elewację 

świetlicy, podwieszenie 

płyt gipsowych, 

szpachlowanie, 

malowanie ścian 

wewnętrznych na 

powierzchni 25 m2 oraz 

ułożono 75 m2 płytek w 

dwóch pomieszczeniach 

świetlicy, zakupiono 

materiały na 

modernizację 

pomieszczenia 

kuchennego 

17000 17000,00 100,00 

  17000 17000,00 100,00 

Koszkowo 

Zakup wyposażenia oraz 

materiałów na konserwację 

urządzeń na placu zabaw 

Zakupiono zestaw 

zabawowy  5800 5750,00 99,14 

Siedmiorogów 

Pierwszy 

Zakup urządzeń  

i wyposażenia na plac 

zabaw 

Zakupiono urządzenia: 

narciarz podwójny na 

pylonie, huśtawkę 

bocianie gniazdo 

11200 11200,00 100,00 

Studzianna 
Zakup urządzenia na plac 

zabaw 

Zakupiono karuzelę 

krzyżową z czterema 

siedziskami  

4500 4500,00 100,00 

Zalesie 
Zakup wyposażenia  

do świetlicy - klimatyzacji 

Zamontowano 

klimatyzację w świetlicy 
5300 5300,00 100,00 

  26800 26750,00 99,81 

Leonów 

Wyodrębnienie terenu pod 

boisko i zakup 

wyposażenia na boisko 

sportowe 

Zakupiono dwie bramki 

do piłki nożnej 
2870 2821,99 98,33 

  2870 2821,99 98,33 

Bruczków 

Zagospodarowanie boiska 

sportowego i budynku 

stanowiącego zaplecze 

Wykonano instalację 

elektryczną, ścianki ze 

stelażu oraz wylano 60 

m2 posadzki betonowej 

8000 8000,00 100,00 

Leonów 
Wyodrębnienie terenu pod 

boisko i zakup 

Nie realizowano 
130 0,00 0,00 



wyposażenia na boisko 

sportowe 

  8130 8000,00 98,40 

 

  424481,00 417556,33 98,37 

 

5.3. Pozostałe prace remontowe 

      W Urzędzie Miejskim wykonane w 2019 roku: 

      - montaż kominków  ceramicznych  na dachu Urzędu – 7404,60 

      - remont dachu  na hali operacyjnej  w Urzędzie -1999,00 

     - remonty bieżące – 1096,80 

 

6. Infrastruktura techniczna i zagospodarowanie przestrzenne. 

6.1. Infrastruktura techniczna 

6.1.1. Wydane lub uchylone decyzje 

1. Decyzje na lokalizację urządzenia w pasie drogowym -32 szt; 

2. Decyzje dotyczące umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym - 25 szt; 

3. Uchylenie decyzji dotyczącej umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym -1szt; 

4. Decyzje dotyczące zajęcia pasa drogowego - 30 szt; 

5. Decyzje na lokalizacje zjazdu - 5 szt. 

6.1.2.Oświetlenie uliczne: 

W 2019 roku Gmina Borek Wlkp. wydała: 

– na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego: 214.508,01zł 

– na zakup usług remontowych oświetlenia pozostającego w zarządzie Gminy:11.266,80 zł 

– na konserwację oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek firmy Enea Oświetlenie: 

120.091,32 

 

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 

151,5 km. 

Spółka w 2019r. dostarczyła do odbiorców 684.684 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 i Koszkowie 

oraz wybudowano linię wodociągową z Wygody do Siedmiorogowa II (przyłączenie SUW w Zalesiu 

ze SUW w Siedmiorogowie II). 

Wykonano również trzy projekty na budowę studni głębinowych w SUW w m.: Karolew, Zalesie, 

Koszkowo. 

Z ważniejszych zadań planowanych na 2020r. jest wykonanie odwiertu studni głębinowej  

w miejscowości Koszkowo oraz modernizacja układu pomiarowego  w Zalesiu (szafy sterowniczej). 

 

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 2019r. oczyszczalnia oczyściła  226,107 m3 ogółem w tym: 180.167 m3 ścieków komunalnych, 

45.940 m3 ścieków przemysłowych. 

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  ok. 60 % 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 użytkowania.  



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 – teren 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. 

• 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. 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „osiedle Powstańców Wielkopolskich 2 - 

rejon ul. Konopnickiej, ul. Powstańców Wlkp. i ul. Powstańców Ziemi Boreckiej” -  w którym 

planuje się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz drogi wewnętrzne, 

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „osiedle Powstańców Wielkopolskich 2 - 

rejon boiska sportowego” -  w którym planuje się lokalizację  budownictwa wielorodzinnego. 

 

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 

4.1.Na stanowisko Architektury i Urbanistyki w 2019r. wpłynęło: 

- 58 wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, 

- 4 wnioski o zmianę decyzji o warunkach zabudowy, 

- 6 wniosków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

- 130 wniosków o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w  miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego, 

 - nadano 11 numerów porządkowych nieruchomości i naniesiono je na e-mapę gminy, 

 -  wprowadzono na e-mapę gminy obszar osiedla 600-lecia, 

 - wydano wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego, 

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

Gminy, obszarów przeznaczonych pod farmy  fotowoltaiczne, fermy drobiu oraz przeznaczenia 

nieruchomości w planach.  

4.2. Dzięki współpracy z ENEA S.A. zostało określone miejsce  lokalizacji Głównego 

 Punktu Zasilania  wraz z przebiegiem linii 110kV. 

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



wytypowania obszarów pod lokalizację ferm drobiu. 

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

mieszkańców w 2018 r.,  w związku z czym w wyniku dogłębnych analiz została określona  inna 

lokalizacja z dala od zabudowań mieszkalnych na gruntach gminnych. Wieża nadawcza powstała 

w 2019 r. 

 

7. Gospodarka Odpadami i Ochrona Środowiska 

7.1. Gospodarka odpadami komunalnymi 

 Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia 2019 r. do 

31 grudnia 2019 r. kształtują się na następującym poziomie: 

• wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.204.145,58 zł; 

• naliczenia (przypis) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.296.304,20 

zł; 

• nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

92.158,62 zł. 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są upomnienia. W 2018 r. wystawiono 433 

upomnienia. Poza tym wystawiono 71 tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji 

komorniczej. 

 

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ BOREK 

WLKP. W 2019 ROKU W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ SYSTEMU GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
KOSZTY 

 I WYDATKI (ZŁ) 

Koszty związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych 

z terenu gminy Borek Wlkp. do regionalnej instalacji przetwarzania 

odpadów komunalnych ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1a, 

63–200 Jarocin 

435.336,68 zł 

Koszty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych 

dostarczonych z terenu gminy Borek Wlkp. 
596.396,10 zł 

Koszty związane z prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (Gratowisko) 
   58.320,00 zł 

Koszty obsługi systemu (wynagrodzenia pracowników, szkolenia, 

materiały biurowe, usługi pocztowe etc.) 
101.733,89 zł 

RAZEM 1.191.786,67 zł 

 

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

Borek Wielkopolski w 2019 r. złożyli 444 zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Ponadto złożono 33 nowe deklaracje. 

 

 Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba osób zameldowanych na terenie gminy Borek Wlkp. 

wynosi 7.648. Natomiast zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba osób 



zamieszkujących nieruchomości położone na terenie gminy wynosi 6.534. 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 92,8 %, natomiast zbiórkę nieselektywną zdeklarowało 7,2 % właścicieli. 

 

 Poziomy recyklingu. i ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych za 2019 rok na 

dzień 31 grudnia 2019  r. nie są możliwe do określenia, ponieważ nie został jeszcze ogłoszony wzór 

sprawozdania. 

  

 W 2019 r. podjęte zostały następujące uchwały dotyczące gospodarowania odpadami 

komunalnymi: 

1. Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 maja 2019 r. 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 właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

2. Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp. 

3. Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości. 

4. Uchwała nr VIII/83/2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp. 

5. Uchwała nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki 

takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

6. Uchwała nr VIII/85/2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właścicieli nieruchomości. 

 

W związku z podjętą Uchwała nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 10 lipca 2019 r.  

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 

stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności zmianie uległy 

stawki  za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 września 2019 r. stawki te są następujące: 

a) 15,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca danej nieruchomości zamieszkałej, jeżeli odpady są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny; 

b) 30,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca danej nieruchomości zamieszkałej, jeżeli odpady nie są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny; 

c) za pojemnik do odpadów komunalnych nie zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, 

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w zależności od jego 



pojemności: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) za pojemnik do odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w zależności od jego pojemności: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

7.2. Zadania z zakresu ochrony środowiska 

1.  Usuwanie drzew i krzewów 

 W 2019 r. do Burmistrza Borku Wlkp. wpłynęły 19 zgłoszeń o zamiarze usunięcia drzew 

rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, które są usuwane na cele 

niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej na łączną ilość 43 drzew. Dwa zgłoszenia 

dotyczące usunięcia 4 szt. drzew zostały wycofane. Burmistrz Borku Wlkp. stwierdził brak podstaw 

do wniesienia sprzeciwu w sprawie usunięcia pozostałych 39 drzew. 

 Ponadto do Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. wpłynęło 10 wniosków o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na łączną ilość 39 drzew. W związku z 9 wnioskami 

zostały wydane decyzje zezwalające na usunięcie łącznie 36 drzew oraz został nałożony na 

wnioskodawców obowiązek nasadzeń zastępczych w tej samej ilości. Jeden wniosek dotyczył 

drzew rosnących na działce znajdującej się na obszarze historycznego założenia urbanistycznego  

i zespołu budowlanego miasta Borek Wlkp. W związku z powyższym wniosek został przekazany do 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Lesznie - organu właściwym 

do załatwienia sprawy. 

 Urząd Miejski w Borku Wlkp. zwrócił się do Starostwa Powiatowego w Gostyniu oraz do  

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Lesznie z łącznie 9 

wnioskami na usunięcie 51 drzew. Na wszystkie drzewa zostały wydane decyzje oraz 

postanowienia zezwalające, a na Urząd Miejski w Borku Wlkp. został nałożony obowiązek 

dokonania nasadzeń zastępczych w łącznej ilości 54 szt. drzew. 

2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

 W 2019 r. Gmina Borek Wlkp. złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

1) 60l             -     34,00 zł; 

2) 80l             -     39,00 zł; 

3) 120l           -     40,00 zł; 

4) 140l           -     42,00 zł; 

5) 180l           -     56,00 zł; 

6) 240l           -     78,00 zł; 

7) 360l           -   117,00 zł; 

8) 1100l         -   212,00 zł; 

9) 5000l         -   765,00 zł; 

10) 7000l         -  1014,00 zł; 

11) 10000l       -  1338,00 zł; 

1)  60l             -     21,00 zł; 

2)  80l             -     24,00 zł; 

3)  120l          -      25,00 zł; 

4)  140l           -     26,00 zł; 

5)  180l           -     34,00 zł; 

6)  240l           -     48,00 zł; 

7)  360l           -     71,00 zł; 

8)  1100l         -   128,00 zł; 

9)  5000l         -   462,00 zł; 

10) 7000l         -   634,00 zł; 

11) 10000l       -   807,00 zł. 

 



Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu otrzymania dofinansowania na usunięcie 

wyrobów zawierających azbest. Dofinansowanie zostało przyznane na 70 Mg w kwocie 24.500,00 zł. 

 W 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. wpłynęły 62 wnioski o usunięcie wyrobów 

zawierających azbest, z czego zrealizowanych zostało 58 wniosków. Przyczyną niezrealizowania 

pozostałych 4 wniosków był fakt, że wyroby w dniu odbioru nadal znajdowały się na dachach 

budynków mieszkalnych. W sumie z terenu Gminy Borek Wlkp. w 2019 r. odebrano 91,994 Mg 

wyrobów zawierających azbest (płyt falistych) za kwotę 41.728,48 zł 

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. Zgodnie z uchwałą Nr VII/35/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. dokonano odbioru  

i dofinansowania 12 oczyszczalni ścieków – kwota dofinansowania wyniosła 30.000,00 zł – środki 

pochodziły z budżetu gminy.  

4. Realizowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zgodnie z uchwałą Nr VI/43/2019 

Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 marca 2019 r. 

W ramach realizacji programu w 2019 r. opieką zostało objęte 15 psów. Obecnie na terenie miejsca 

tymczasowego przetrzymywania, które znajduje się na terenie BZWiK w Karolewie jest 7 psów, 

pozostałe zostały adoptowane bądź przewiezione do schroniska w Henrykowie.  

Łączny koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyniósł 51.860 zł.  

5. Odtworzenie fragmentu lasu w miejscowości Strumiany – posadzono 3.000 szt. sosny oraz 

dokonano trzebierzy sanitarnej tego lasu za kwotę  9.035 zł. 

6. Opracowano Plan Urządzania Lasów Gminnych  na 2020-2029. 

7. Prowadzono Monitoring poeksploatacyjny wysypiska. 

8. Posadzenie  drzewek w pasie dróg gminnych: 

-180 szt. lip 

- 20 szt. brzóz 

- 20 szt. dębów 

- 10 szt. grabów 

oraz 740 szt. krzewów. 

9. Udział w akcji „Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom”- zakup 3 domków do owadów oraz 

nasion roślin miododajnych. 

10. Organizowanie szkoleń prowadzonych przez firmy instalujące urządzenia w zakresie OZE, ulotki, 

artykuły w gazetce lokalnej oraz na stronie internetowej. 

11. Działania ciągłe – edukacja , kontrole szamb na posesjach -59. 

12. Zakup sensora do monitorowania jakości powietrza w m. Borek Wlkp. 

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

uwarunkowaniach oraz wydawanie zaświadczeń czy dana inwestycja wymaga decyzji 

środowiskowej.  

  



 

8. Oświata, Wydarzenia Kulturalne, Promocja Gminy 

OŚWIATA 

8.1 Baza oświatowa 

Baza oświatowa w gminie Borek Wlkp. jest dobrze rozwinięta. W 2019 roku funkcjonowały:  

8.1.1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp., został utworzony w 2016 roku. Od 1 września 2019 

roku Przedszkole Samorządowe w Borku Wlkp. wraz z oddziałami zamiejscowymi  w Wycisłowie  

i Zalesiu wchodzące w skład Zespołu zostało przekształcone w Przedszkole Samorządowe w Borku 

Wielkopolskim, Przedszkole Samorządowe w Wycisłowie oraz Przedszkole Samorządowe  

w Zalesiu.  Z tym samym dniem Branżowa Szkoła I stopnia w Borku Wielkopolskim oraz Liceum 

Ogólnokształcące w Borku Wielkopolskim zostało włączone do Zespołu.  W skład Zespołu wchodzi 

także 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 2019/2020 uczęszcza 543 uczniów. Jeden oddział klasy pierwszej  od 1 września 

2019 roku jest oddziałem integracyjnym.  W szkole filialnej w Wycisłowie nie funkcjonuje żaden 

oddział ze względu na wniosek rodziców o przeniesienie uczniów klasy pierwszej i drugiej z dniem 

1 września 2019 roku do Szkoły Podstawowej w Borku Wielkopolskim. W szkole filialnej w Zalesiu 

oddziały klas I-III nie funkcjonują już od 2017 roku.  

Od 1 września 2019 roku Branżowa Szkoła I stopnia w Borku Wielkopolskim liczy 77 uczniów. W 

roku szkolnym 2019/2020 utworzono dwa oddziały klas pierwszych. Jeden oddział dla uczniów po 

szkole podstawowej oraz jeden oddział dla uczniów po gimnazjum. Ze względu na brak chętnych nie 

utworzono żadnego oddziału Liceum Ogólnokształcącego w Borku Wielkopolskim.  

Do przedszkola w Borku Wlkp. uczęszcza 70 przedszkolaków, w tym 69 dzieci podlegających 

rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu. Do przedszkola w Wycisłowie 

uczęszcza 21 przedszkolaków, w tym 6 dzieci podlegających rocznemu obowiązkowemu 

przygotowaniu przedszkolnemu, a do przedszkola w Zalesiu. uczęszcza 19 przedszkolaków, w tym 

4 dzieci podlegają rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu.  

Baza lokalowa Przedszkola w Borku Wlkp. kształtuje się następująco: 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 

nowy plac zabaw, z którego korzystają dzieci przedszkolne. Stary plac zabaw został wyłączony  

z eksploatacji i zostanie w okresie lipiec-sierpień 2020 roku zdemontowany z uwagi na jego stan.  

Baza lokalowa Przedszkola w Wycisłowie kształtuje się następująco: 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.   

Baza lokalowa Przedszkola w Zalesiu kształtuje się następująco: przedszkolaki do dyspozycji mają 

1 salę przedszkolną, wyposażoną w projektor multimedialny oraz ekran, toaletę (brak adaptacji do 



małych dzieci). Posiłki dowożone są ze stołówki ZSP w  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. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane są w dwóch budynkach  

(A ul. Szkolna  i B ul. Dworcowa). W budynku A szkoła  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 również do przedszkoli  w Wycisłowie i Zalesiu.  

W budynku B do dyspozycji uczniów jest  14 sal lekcyjnych (w tym podstawowe środki dydaktyczne 

w pracowni matematycznej, geograficznej, historycznej i chemiczno-fizycznej; tablica multimedialna 

w jednej sali, projektory w 9 salach, w sali komputerowej 25 laptopów (część sprzętu jest już 

przestarzała i wymaga wymiany). W każdej sali znajduje się laptop dla nauczyciela do celów 

dydaktycznych i korzystania z dziennika elektronicznego). 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  z budynku B korzystają ze stołówki szkolnej w budynku 

A, a także za miesięczna opłatą w wysokości 12370 zł z boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem, 

będącego w zarządzie LZS „Wisła” Borek Wlkp. 

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. Od 1 września 2019 roku 

infrastruktura szkoły jest niewykorzystywana.  

Szkoła filialna w Zalesiu w znacznej części została w 2019 roku zaadaptowana na 3 lokale 

mieszkaniowe. Pozostała infrastruktura wykorzystywana jest przez Przedszkole Samorządowe  

w Zalesiu oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Zalesiu.  

Uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 10 kwietnia 2019r. zostało zlikwidowane z dniem  

31 sierpnia 2019r.  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Borku Wlkp.  

 

8.1.2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie 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 122 uczniów. 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 160 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). 

 

8.1.3. 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 uczęszczało w 2019r. 106 przedszkolaków, w 

tym 29 w klasach „0”. Przedszkolaki do dyspozycji mają dwa ogrodzone place zabaw. 

8.2. Realizowane zadania oświatowe 

8.2.1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. 

W roku 2019 uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego brali udział  w:  

1) Programach edukacyjnych:  

Szkolny Klub Sportowy - w programie uczestniczyło 15 uczniów z klas 4-8. Zajęcia odbywały się 

dwa razy w tygodniu po 60 minut.  

Program Insta.Ling- w programie uczestniczą uczniowie klas 5, 6, 7, 8 oraz klas I branżowej szkoły 

I stopnia. Łącznie w programie uczestniczy 145 uczniów. Aplikacja insta.ling pozwala uczniom 

systematycznie i bez zbędnego wysiłku zdobywać nową wiedzę z zakresu języka niemieckiego oraz 

języka angielskiego. 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.   

2) Programach profilaktycznych:  

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

profilaktycznej (głównie profilaktyka nałogów-alkoholu). Liczba uczestników: 69 (klasy I), 

38 (klasy IV), 71 (przedszkole).  

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 69.  Programem byli objęci uczniowie kl. I B.S I stopnia – liczba uczestników 

18. 

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 93 oraz VII –liczba uczestników 69. Programem byli objęci uczniowie 

klas III gimnazjum- liczba uczestników 50. 

E. „Czyste powietrze wokół nas” – liczba uczestników: 71 (młodsze dzieci przedszkolne 3,4,5 –

latki.  

F. „Mamo, tato – co Wy na to?” – program dla dzieci w wieku przedszkolnym: 5-6 letnich i ich 

rodziców, dotyczy oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia (specyfika rozwoju dzieci w wieku 

przedszkolnym, istota zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze 

szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy; wybrane elementy zdrowego 

stylu życia);  program proponowany przez PSSE w Gostyniu. Liczba uczestników: 46. 

G. Spektakle kabaretowo – edukacyjne o charakterze profilaktycznym pt. „Kabaret na jednej 

nodze”. Odbiorcami byli uczniowie klas I-VI oraz dzieci przedszkolne. Łącznie: ok. 500 osób. 

 

3) Wolontariacie:  

W akcjach Szkolnego Wolontariatu aktywnie uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły, począwszy od 

grup przedszkolnych do uczniów szkoły branżowej. Akcje wolontariatu są archiwizowane  w formie 

uproszczonej kroniki. Do najważniejszych działań należy zaliczyć: 

A. We wrześniu wolontariusze wzięli udział w szkoleniu BHP, przygotowującym do dyżurów  

w schronisku dla zwierząt. W sumie w miesiącach od 09.2019 do 12.2019 odbyły się trzy 

wyjazdy do schroniska. 

B. W październiku 2019 roku przeprowadzono akcję zbiórki środków opatrunkowych dla 

Ośrodka Opiekuńczego im. Św. Józefa w Pleszewie. 

C. W październiku 2019 roku wolontariusze zadbali o grób emerytowanego nauczyciela śp. 

Jerzego Stanikowskiego. Uprzątnięto  stare wiązanki i znicze, wysypano nową ziemię  

i zadbano o wygląd. 

D. W listopadzie 2019 roku przeprowadzono akcję zbiórki karmy na rzecz przytuliska dla 

zwierząt w Borku Wlkp.  

E. W grudniu 2019 roku zorganizowano Dzień Wolontariusza. Przeprowadzono zajęcia dla 

wszystkich uczniów polegające na zaznajomieniu się z ideą wolontariatu i zachęcające do 

akcji w ramach naszego Szkolnego Wolontariatu. 

F. Przeprowadzono akcję „Świąteczna zbiórka żywności” – zebrano ok. 28 dużych paczek, które 

zostały przekazane osobom potrzebującym na terenie naszej gminy. Zaangażowani byli 

prawie wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami ze szkół w Borku Wlkp. i Wycisłowie. 

G. Akcja Caritas – pomoc przy zbiórce darów w Biedronce. 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. 

H. „Edmundy 2019” – udział w Powiatowej Gali Edmundy 2019.  

I. „Życzenia dla emerytów” - Wolontariusze odwiedzili emerytów zanosząc życzenia 

świąteczne oraz niespodzianki.  



 

4) Projektach: 

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 realizuje  podprojekt edukacyjny Cyfrowa Mapa Dorzecza 

Warty.  W dwóch grupach projektowych uczestniczy łącznie 24 uczniów. 

5) Przedsięwzięciach: 

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

edukacji, pracy, zawodu oraz kariery: 

 

 dzieci w wieku przedszkolnym (wszystkie grupy, Borek Wlkp., Wycisłowo, Zalesie) - zajęcia 

z doradcą zawodowym pt.: „Dziś Krzyś, a jutro będzie Krzysztof” i „Wiem, kim będę jak 

będę duży”,  

 uczniowie klas II, III, IV – gry i zabawy zawodoznawcze,  

 uczniowie klas V – zajęcia z doradcą zawodowym pod hasłem: „Skuteczna komunikacja 

podstawą dobrych relacji na co dzień – dom – szkoła – przyszła praca”, 

 uczniowie klas VI – zajęcia z doradcą zawodowym pod hasłem : „Wstęp do doradztwa 

zawodowego”,    

 uczniowie klas VII – konkurs pod hasłem : „Sylwetka doradcy zawodowego”, 

 uczniowie klas VIII – zajęcia z doradcą zawodowym z PPP w Gostyniu. 

 

Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy – akcja skierowana do uczniów całej szkoły – każdy mógł 

wyrazić swój sprzeciw wobec agresji i przemocy poprzez odrysowanie swojej dłoni i napisanie hasła 

dotyczącego życia bez przemocy. Dodatkowym działaniem były zajęcia  przeprowadzone w klasie 

VIa, VIb oraz Vd oraz przygotowanie ściennej gazetki na korytarzu szkolnym. 

 

C. Innowacja pedagogiczna –realizowane są 4 innowacje pedagogiczne. Trzy innowacje realizowane 

są od 1 września 2029 roku, natomiast jedna od 1 września 2018 roku. Innowacja trwa 2 lata.  

D. Konkursy: 

 „Papierosom-Stop!” dla uczniów klas IV-VIII,  

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

Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu,   

E. 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.  



6) Programach nieaplikujących o środki:  

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. W 2019 roku został 

zorganizowany Festiwal Technologiczny oraz przekazany zestaw klocków  do nauczania robotyki  

i programowania za kwotę 6000 zł.  

7) Konkursy:  

Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce – liczba uczestników  4 

Wojewódzki Konkurs Chemiczny – liczba uczestników  1/rejon 1 

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – liczba uczestników  5 

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – liczba uczestników  10 

Wojewódzki Konkurs Biologiczny – liczba uczestników  1 

Wojewódzki Konkurs Matematyczny – liczba uczestników  4 

Wojewódzki Konkurs Fizyczny – liczba uczestników  -3 

 

Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości - organizowanej przez Fundację Promocji i Akredytacji 

Kierunków Ekonomicznych w Warszawie – 10 (SP) i 6 (gimnazjum).   

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

w konkursie – 9 – uczniowie klas VI-VIII.  

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny- do konkursu przystąpiło 19 uczniów: 9 -  

w kategorii „Maluch” – z klas czwartych,  7 - w kategorii „Beniamin” – z klas piątych 

 

8.2.2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie 

W 2019 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie uczestniczył w następujących projektach: 

"Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020" 

Projekt realizowany 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 otrzymała cyfrowe narzędzia dydaktyczne 

niezbędne do realizacji projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w formie zajęć 

pozalekcyjnych z wykorzystaniem aktywnych form i metod pracy z zastosowaniem  komputera  

i Internetu. 

"Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów"  

Projekt realizowany 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. 

„Spotkania z muzyką” 



W roku 2019 po raz kolejny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zimnowodzie nawiązał współpracę  

z Filharmonią Poznańską. Spotkania z muzyką 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.  

„BohaterON w Twoje Szkole”  

Ogólnopolski projekt edukacyjny w ramach kampanii „BohaterON – włącz historię!” Projekt miał na 

celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników powstania warszawskiego oraz wzmocnienie wśród 

uczniów poczucia tożsamości narodowej, postaw patriotycznych i wrażliwości społecznej. W czasie 

zajęć przeprowadzonych na kółku historycznym, każdy uczeń poznał genezę i przebieg powstania 

warszawskiego oraz jego uczestników, a na koniec przygotował laurkę dla wybranego przez siebie 

Powstańca. 

„Niebanalnie o giełdzie” (I edycja)  

Projekt edukacyjny, którego celem jest: rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie nauczania  

o rynku kapitałowym, zdobycie wiedzy o atrakcyjnych, nowoczesnych i innowacyjnych formach 

nauczania i narzędziach edukacyjnych, tworzenie własnych narzędzi do prowadzenia lekcji oraz 

wymiana doświadczeń z wykładowcami i nauczycielami. 

„Przyroda z klasą 1-3” 

Projekt  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. 

„CZYTAM Z KLASĄ Lekturki spod chmurki” 

W projekcie uczestniczą uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Ma on na celu rozbudzanie  

u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze 

zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, integracja zespołu klasowego, współpraca placówek 

oświatowych z terenu całego kraju  i zagranicznych szkół polonijnych.  

 

„Lekcje z emocjami. Jak dbać o swój nastrój?”  

Projekt organizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci (realizowany w kl. Va w roku szkolnym 

2019/2020). Dzięki projektowi dzieci poznają wartość i rolę różnych uczuć. 

„ Piękna Polska nasza cała” 

Międzynarodowy projekt edukacyjny, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych  

u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości 

narodowej dzieci. W projekcie uczestniczyły dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III. 

„ Magiczna moc bajek” 

To międzynarodowy projekt czytelniczy, którego celem jest umożliwienie dzieciom zaprezentowania 

umiejętności plastycznych, wykazania się wrażliwością twórczą oraz stworzenie możliwości 

prezentacji swoich prac oraz konfrontacji dokonań młodych twórców. W projekcie biorą udział dzieci 



przedszkolne. W 2019 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie uczestniczył  

w następujących programach: 

"Historia dla młodych" 

To program edukacyjny poświęcony filmowi „Kurier” i postaci Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 

Uczestnicy otrzymali zestaw materiałów dydaktycznych: artykuły, scenariusze lekcji do pięciu 

przedmiotów: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego i na godzinę 

wychowawczą, różnego rodzaju materiały uzupełniające (mapy, schematy, infografiki, kalendaria, 

biogramy). 

„Program dla szkół” 

83 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” 

Dzięki szerokiej gamie materiałów udostępnionych przez National Geographic Learning uczniowie 

zimnowodzkiej szkoły przez cały rok 2019 mogli poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć zainteresowania. 

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.). 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 2020 roku.  

 

"Szkolny Klub Sportowy".   

 

Program realizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego 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.  

„Szkoła dobrych rozwiązań”  

To program edukacyjny wspomagający dyrektorów oraz nauczycieli w rozwoju swoich kompetencji 

zawodowych w zakresie organizacji szkoły, wykorzystania nowych narzędzi zarządzania szkołą, 

skutecznych i motywujących pomocy dydaktycznych, a także w zakresie metod efektywnego 

kształcenia i diagnostyki. W ramach programu dyrektor oraz nauczyciele mają możliwość 

korzystania z dedykowanych im narzędzi pracy, pomocy dydaktycznych  oraz kursów rozwojowych.  



 

Warsztaty dla uczniów „Cukierki” oraz „Fonoholizm” 

W listopadzie 2019 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zimnowodzie realizowane były 

programy profilaktyczne finansowane z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  w Borku Wlkp. W warsztatach brały udział dzieci z oddziału 6-latków oraz uczniowie 

klas 1 – 8 szkoły podstawowej. Odbyły się także warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Celem 

warsztatów było przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających 

i zagrożeń z nimi związanych. 

Czytaj Codziennie - Szkolne Przygody Gangu Słodziaków 

Program realizowany w klasach I-III. Zainspirował dzieci do codziennego czytania i obudził  w nich 

odpowiedzialność za środowisko naturalne. 

 

„Niesamowity świat higieny jamy ustnej” 

Program profilaktyczny, którego celem było propagowanie zdrowego stylu życia, dbania o higienę. 

Program realizowała grupa przedszkolna „Sówki”. Dzieci otrzymały książeczki edukacyjne  

z zadaniami. 

 

W 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zimnowodzie przeprowadzono  

następujące akcje: 

 

„MIKOŁAJE 2019 - ZRÓB PACZKĘ i zostań Mikołajem” 

 

W grudniu 2019 roku po raz kolejny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie przyłączył się 

do akcji MIKOŁAJE 2019 - ZRÓB PACZKĘ i zostań Mikołajem, polegającej na przygotowaniu 

paczki dla osoby starszej, samotnej, schorowanej i niepełnosprawnej. Paczki  składały się  

z długoterminowych środków żywności, słodyczy i środków czystości oraz artykułów 

chemicznych. Wolontariusze klasowi przygotowujący podarunki sami ustalili ich wartość. Paczki 

przekazano do  PCPR w Gostyniu.  Dzięki przygotowanym paczkom  samotne osoby starsze mogły 

liczyć na prezent pod choinką lub na wsparcie w trudnym okresie zimowym.  

II Strażackie pogotowie św. Mikołaja 

W dniach od 2 do 18 grudnia 2019 roku ZSP w Zimnowodzie wziął udział w akcji "Strażackie 

pogotowie św. Mikołaja". Po raz drugi zaangażowano się w pomoc osobom w trudnej sytuacji 

materialnej z terenu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Wspólnie ze strażakami zbierano: żywność 

długoterminową, słodycze, konserwy, środki czystości i koce. Wszystkie dary zostały przekazane 

osobom starszym i samotnym z terenu gminy.  

100 pytań do... Pana posła Wojciecha Ziemniaka  

W lutym 2019 r.  poseł Wojciech Ziemniak spotkał się z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Zimnowodzie.  Spotkanie miało charakter "100 pytań do..." - dzieci zadawały pytania na temat 

działalności sejmowej i sportowej zaproszonego gościa. Młodzież pod wodzą posła Ziemniaka 

zatańczyła tradycyjnego poloneza.  



 

 

„Góra Grosza” 

Jak co roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zimnowodzie odbyła się wielka zbiórka monet, 

tzw. Góra Grosza. Celem zbiórki  drobnych monet 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”. 

Międzynarodowa akcja ochrony migrujących ptaków „Łączą nas ptaki”  

Celem akcji jest poznanie wybranych gatunków siewkowatych, różnorakich zagrożeń, jakie czyhają 

na te ptaki wodno- błotne podczas ich wędrówek migracyjnych, oraz przygotowanie prac 

plastycznych i listów dla dzieci z francuskich szkół z prośbą o opiekę nad ptakami. Uczestnikami 

akcji byli członkowie Szkolnego Koła Przyrodniczego „Z przyrodą na Ty”. 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

Udział w tej akcji miał na celu pokazanie jaka jest ważna znajomość tabliczki mnożenia. IX edycja 

akcji odbyła się 4 października 2019 roku w szkołach na całym świecie. Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Zimnowodzie brał w niej udział po raz pierwszy, ale nie ostatni. W tym dniu dzieci 

stały się egzaminatorami i sprawdzały znajomość tabliczki mnożenia kolegów oraz dorosłych 

pojawiających się w budynku szkolnym. Osoby, które poprawnie rozwiązały krótki test otrzymały 

certyfikat z gratulacjami oraz naklejkę EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA.  

#Szkoła pamięta 

W ramach przedsięwzięcia uczniowie i nauczyciele odwiedzili miejsca pamięci, porządkowali groby, 

palili znicze i wspominali osoby ważne dla naszej wspólnoty. Celem inicjatywy było zwrócenie 

uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie 

tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.  

#Szkoła Do Hymnu 

Akcja zakładała, aby 8 listopada 2019 roku o symbolicznej godzinie 11:11 uczniowie i nauczyciele 

odśpiewali 4-zwrotkowy hymn narodowy. Przedsięwzięcie to kontynuacja inicjatywy „Rekord dla 

Niepodległej”, której celem jest zachęcenie młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego 

Święta Niepodległości oraz kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych. 

#Razem Na Święta 

Grudzień 2019 roku był dla społeczności ZSP w Zimnowodzie – mimo zimna za oknem – czasem 

wyjątkowo gorącym. Z radością włączono się w ogólnopolską akcję Ministra Edukacji Narodowej 

„Razem na Święta”. Celem przedsięwzięcia była pomoc innym, jak również budowanie wspólnot  

i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. Starano się sprostać wszystkim celom, jakie sobie 

obrano. A było ich naprawdę niemało: wzięto udział w akcji "Mikołaje" organizowanej przez PCPR 

w Gostyniu i przygotowano paczki świąteczne dla osób samotnych i dzieci z ubogich rodzin; zbierano 



produkty żywnościowe i środki czystości dla mieszkańców Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. razem  

z III Strażackim pogotowiem Św. Mikołaja; przygotowano jasełka dla społeczności szkolnej  

i lokalnej (w tym dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie).  

 

W 2019 ROKU UCZNIOWIE I DZIECI 

PRZEDSZKOLNE Z ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZIMNOWODZIE 

BRALI UDZIAŁ W NASTĘPUJĄCYCH KONKURSACH: 

Konkurs ogólnopolski Eko-choinka. Celem konkursu było kształtowanie postaw proekologicznych 

promujących ideę segregacji odpadów i poszerzanie ekologicznej wiedzy dzieci. W konkursie wzięły 

udział dzieci przedszkolne. Grupa "Sówki" otrzymała wyróżnienie i atrakcyjne nagrody (zgniatarkę 

do butelek plastikowych, pojemnik do baterii z miernikiem poziomu zużycia baterii, edukacyjną matę 

podłogową oraz książeczki o tematyce ekologicznej). 

Ogólnopolski konkurs plastyczny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Celem konkursu 

było wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas prac na roli w czasie żniw, rozwijanie 

kreatywności dzieci, zachęcenie do podejmowania samodzielnych działań artystycznych, poszerzenie 

technik plastycznych, prezentacja twórczości. Przedszkole reprezentowało 3 dzieci ( III miejsce),  

a  klasy IV-VIII 3 uczniów ( I miejsce). 

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce. Celem konkursu było przybliżenie uczniom dziedzictwa 

kulturowego Wielkopolski, jej historii, flory, fauny, tradycji, gwary i kultury regionalnej, a poprzez 

to kształtowanie poczucia własnej tożsamości oraz związku z regionem. Szkołę reprezentowało 5 

uczniów: 3 zostało finalistami etapu rejonowego a 2 – laureatami etapu wojewódzkiego (I i II 

miejsce). 

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o gen. Józefie Rufinie Wybickim i Polskich Symbolach Narodowych. 

Celem konkursu było: przybliżenie uczniom postaci gen. Józefa Rufina Wybickiego, twórcy słów 

Mazurka Dąbrowskiego oraz przekazanie wiedzy o polskich symbolach narodowych. Szkołę 

reprezentowało 2 uczniów, którzy zostali finalistami etapu wojewódzkiego. 

Konkurs „Przedszkole Na Medal”. Plebiscyt zorganizowany przez Głos Wielkopolski. Przedszkole 

Samorządowe w Zimnowodzie zajęło II miejsce w powiecie gostyńskim i otrzymało nagrodę  

w postaci bonu na reklamę w wysokości 2 000,00 zł. 

Konkurs „Nauczyciel Przedszkola Roku 2019”. Plebiscyt zorganizowany przez Głos Wielkopolski. 

Przedszkole Samorządowe w Zimnowodzie reprezentowała nauczycielka Martyna Ludwiczak, która 

zajęła 2 miejsce. 

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Celem konkursu było 

szerzenie wśród młodzieży wiedzy o historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii 

regionalnej dotyczącej walk narodowo wyzwoleńczych Wielkopolan. Szkołę reprezentowało  

2 uczniów, którzy zostali finalistami etapu powiatowego. 



Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza. Konkurs zorganizowano z okazji 220. 

rocznicy urodzin Adama Mickiewicza.  Pierwsze miejsce w kategorii klas VIII-III gimnazjum zajęła 

uczennica klasy 8, natomiast drugie miejsce w kategorii klas IV-VII zdobyła uczennica klasy 4a.  

Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego. 24 listopada w sali widowiskowej 

GOK w Piaskach odbył się 18 Finał Powiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Kaspra 

Miaskowskiego.  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zimnowodzie zapisał się w tym kulturalnym 

wydarzeniu wspaniałym sukcesem, mianowicie uczennica klasy Va w swojej kategorii wiekowej 

zajęła I miejsce. W jej wykonaniu usłyszeliśmy utwory: „Pociecha do żalu” Kaspra Miaskowskiego  

oraz  „Kopciuszek” Joanny Kulmowej.  

VI Powiatowy Konkurs Języków Obcych w Gostyniu. Celem konkursu była popularyzacja nauki 

języków obcych, rozwijanie umiejętności wszechstronnej komunikacji językowej uczniów oraz 

propagowanie zasad zdrowej rywalizacji. Laureatką III miejsca w kategorii język niemiecki została 

uczennica klasy III gimnazjum. 

Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wielkanocny konkurs z jajem” . Konkurs organizowany przez 

Gostyński Ośrodek Kultury „ Hutnik”. Jego celem było kultywowanie wielkanocnych tradycji, 

rozwijanie wyobraźni twórczeji poszukiwanie różnorodnych rozwiązań artystycznych. Przedszkole 

reprezentowało 8 dzieci, a szkołę podstawową 12 uczniów (1 osoba  laureat i 1 osoba wyróżnienie). 

 

Konkurs plastyczny EKO – SOWA. Konkurs organizowany przez Gostyński Ośrodek Kultury „ 

Hutnik”. Jego głównym celem było rozwijanie wrażliwości ekologicznej, ponowne wykorzystanie 

zużytych materiałów oraz przetwarzanie ich i działanie na wyobraźnię młodych twórców. 

Wyróżnienie otrzymało dziecko z Przedszkola Samorządowego w Zimnowodzie. 

 

Konkurs wiedzy przyrodniczej z cyklu „Poznaj swoje środowisko”. Konkurs organizowany przez 

Wielkopolskie Stowarzyszenie Przyrodnicze „Borek” „Co wiem o łowiectwie”. Jego celem było 

zainteresowanie młodzieży przyrodą i zachęcanie do jej obserwacji oraz poznanie  wpływu łowiectwa 

na środowisko przyrodnicze. W konkursie wzięło udział 2 uczniów - 1 uczeń zdobył II miejsce  

w kategorii klas 4 – 6. 

 

Konkurs Historyczny Gdyby nie oni, nie byłbyś tu. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy  

i kształtowanie zainteresowań historią Ojczyzny, kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji 

niepodległościowych narodu polskiego, rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania  

z informacji zawartych w różnych źródłach, zwrócenie uwagi młodzieży na konieczność zachowania 

pamięci o przeszłości. 

Konkurs „MOJA KARTKA ŚWIĄTECZNA -  Wielkanoc 2020”.  Konkurs organizowany przez 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, którego celem było wyrabianie 

nawyku segregacji odpadów oraz uświadomienie możliwości ponownego ich wykorzystania a co za 

tym idzie zwiększenie świadomości ekologicznej.  

nkurs „Przyrodnicze rymowanie - otaczającego świata poznawanie – rośliny wodne i bagienne 

wielkopolskich parków krajobrazowych”. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom tematyki 

przyrodniczej za pomocą literackich oraz plastycznych form artystycznych, poszerzenie wiadomości 

z zakresu ekologii, ochrony przyrody i środowiska oraz motywowanie do podejmowania działań na 

rzecz ochrony środowiska. 



 

Magiczne Drzewo Słodziaków. Konkurs skierowany dla uczniów klas I-III. Jego celem było 

inspirowanie dzieci do dbania  o najbliższe otoczenie oraz  uwrażliwienie ich  na rolę drzew  

w środowisku. 

 

Międzyszkolny konkurs zbiórki surowców wtórnych „Region czysty na 6” II edycja 2019/2020. 

Celem konkursu jest rozpowszechnienie wśród uczniów postaw ekologicznych poprzez zachęcenie 

ich do odzysku surowców wtórnych (plastikowych nakrętek, aluminiowych puszek, baterii, 

telefonów komórkowych), rozwijanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży  

w szkołach oraz wykazanie korzyści płynących ze zbiórki surowców wtórnych. W zbiórce biorą 

udział wszyscy uczniowie. 

 

Szkolny konkurs „Kalendarz Adwentowy”. Celem konkursu było rozwijanie kreatywności, 

uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci, zachęcanie do samodzielnego 

poszukiwania informacji i poznanie niemieckich tradycji świątecznych. W konkursie przyznano  

8 równorzędnych nagród. 

XX Bieg Sztubaka. Celem zawodów sportowych jest krzewienie kultury fizycznej u dzieci, zdrowego 

stylu życia oraz kształtowanie procesów wychowawczych poprzez umiejętność współpracy  

i współzawodnictwa. Jak co roku organizatorem biegu był Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Zimnowodzie. 

Szkolny Konkurs SKO „Mikołaj na zakupach”. W konkursie brali udział uczniowie klas piątych. 

Celem  konkursu było  sprawne posługiwanie się polską walutą i umiejętne rozwiązywanie zadań 

wielodziałaniowych. Zostały przyznane nagrody rzeczowe w postaci puszek skarbonek oraz kart uno. 

8.2.3. Działania Przedszkola Samorządowego „Pod Dębem” w Karolewie 2019 roku. 

Udział w programach zewnętrznych: 

Ogólnopolski program „Mamo, tato, wolę wodę” – to jeden z najbardziej cenionych programów 

edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój 

najmłodszych. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków 

żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich 

uwagi na zagadnienie ochrony środowiska. W programie udział biorą dwie grupy dzieci w wieku  

3-5 lat (46 dzieci).   

Wojewódzki program zdrowotny „Mamo, Tato – co Wy na to” – program skierowany jest do dzieci 

w wieku przedszkolnym, nauczycieli oraz rodziców. Proponowany przez Powiatową Stacj Sanitarno-

Epidemiologiczną w Gostyniu. W programie udział biorą dzieci  5,6 – letnie (15 dzieci). Celem 

programu jest zwrócenie uwagi osób dorosłych na specyfikę rozwoju dzieci, zauważenie potrzeb, 

słabości i kryzysów dzieci, budowanie relacji pełnych wzajemnego szacunku i poczucia 

bezpieczeństwa oraz uświadamianie rodzicom ich roli w rozwoju własnego dziecka. 

Ogólnopolski program „Szkolna zbiórka baterii” organizowany przez Stowarzyszenie SOS Wioski 

Dziecięce w Polsce i REBA Organizacja Odzysku S.A. W programie bierzemy udział od 2014 roku 

(obecnie 107 dzieci). 



Ogólnopolski program „Czyste powietrze wokół nas” – program realizowany był w 2019 roku  

w grupie dzieci 6-letnich (25 dzieci). Honorowy patronat nad programem objęli: Minister Edukacji 

Narodowej oraz Minister Zdrowia i Rzecznik Praw Dziecka. Celem programu było wykształcenie 

umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość 

dymu papierosowego oraz zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.   

 

Udział w projektach zewnętrznych: 

 

Ogólnopolski Projekt „Uczymy dzieci programować” – w projekcie wzięło udział 16 dzieci. Projekt 

był realizowany w terminie od 2 września 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku. Miał na celu 

propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Każdy uczestnik otrzymał dyplom udziału w IV 

edycji ogólnopolskiego projektu „Uczymy dzieci programować”.  

Ogólnopolski projekt „Zdrowo i sportowo” -  projekt realizowany jest od września 2019 roku. 

Realizacją projektu objęte zostały dwie grupy przedszkolne, razem 49 dzieci. Dwa razy w miesiącu 

przygotowywana jest fotorelacja z zajęć. Na chwilę obecną przedszkole otrzymało 57/60 punktów. 

Ponadto w ramach projektu przedszkole uczestniczyło w ogólnopolskim konkursie „Kreatywnie  

w sprawie sprzętu”, w którym otrzymaliśmy I miejsce. 

Ogólnopolski Projekt „Las, dwa, trzy – matematyczne przygody wśród przyrody” – projekt jest 

realizowany od października 2019 roku. W projekcie bierze udział grupa Jeżyki – 4-latki (24 dzieci). 

Głównym celem projektu jest promowanie edukacji matematycznej w kontakcie z naturą i poprzez 

jej doświadczanie, postrzeganie przyrody jako naturalnego środowiska zapewniającego dzieciom 

możliwości zabawy i rozwoju oraz sprzyjającego wykorzystywaniu wszystkich zmysłów. Do 

wykonania jest 10 zadań. (5 w pierwszym półroczu – wszystkie zostały wykonane, oraz 5 do 

wykonania w drugim półroczu). 

Ogólnopolski Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” – patronat nad projektem objęła Agata 

Kornahauser – Duda. Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych 

poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów 

służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również 

uświadomienie związku pomiędzy żywieniem a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz 

podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Projekt realizowany 

jest od października 2019 roku. W projekcie bierze udział 21 dzieci, 6-letnich.  

Ogólnopolski projekt „Przyjaciel nie(potrzebnej) książki – projekt realizowany był w 2019 roku. 

Polegał na zbiórce książek: przeczytanych, niepotrzebnych oraz takich, z którymi z jakiś względów 

warto się podzielić z innymi osobami. W książce można było pozostawić kartkę z opisem motywu 

jej podarowania. Zebrany księgozbiór przekazano innym osobom ze środowiska wychowania 

przedszkolnego podczas konferencji, szkoleń przez nas organizowanych czy udostępniony w samej 

siedzibie Bliżej Przedszkola podczas dni otwartych. Liczba uczestników z naszego przedszkola – 114 

dzieci. 

Ogólnopolski projekt „Wieka podróż Jasia i Małgosi” – projekt skierowany był do dzieci 

przedszkolnych w wieku 3 – 6 lat. Celem projektu było: rozwijanie kultury czytelniczej wśród 

przedszkolaków, nawiązanie współpracy z innymi przedszkolami, promowanie czytelnictwa wśród 

dzieci, promowanie twórczości dziecięce, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie oraz 

wzmacnianie poczucie własnej wartości dziecka – przedszkole otrzymało wyróżnienie. 



Międzynarodowy projekt „Imagine and Code”  -  projekt realizowany jest od września 2019 roku na 

platformie e-Twinning. Udział bierze 16 dzieci, 6-letnich.   

   

Organizacja akcji wewnątrzprzedszkolnych: 

Akcja na rzecz dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi „Tacy sami” – jest to akcja 

wewnątrzprzedszkolna. Polega na zbieraniu grosików, za które zakupione zostają pomoce 

dydaktyczne dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Jest to kontynuacja od 2014 roku. 

Akcja „Akademia Młodego Czytelnika” - w ramach akcji we wszystkich grupach wiekowych 

odbywają się cykliczne spotkania z bibliotekarkami Miejskiej Biblioteki. Ponadto dzieci uczestniczą 

w spacerach edukacyjnych do biblioteki. 

Akcja ekologiczna „Zbieramy baterie, nakrętki, makulaturę” – przez cały rok  wszystkie 

przedszkolaki angażują się w akcję. Jest to proekologiczna akcja zbierania surowców wtórnych. 

Akcja „Zbieramy kasztany” - w miesiącach jesiennych dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych 

zbierały kasztany, które przekazaliśmy do Koła Łowieckiego z przeznaczeniem na pomoc 

zwierzętom w okresie zimy.   

 

  Udział w akcjach zewnętrznych: 

Akcja „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” – akcja organizowana była przez Green Office 

Ecologic Spółka z o. o. W ramach akcji zebraliśmy 500 kg elektrośmieci. Za czynny udział w akcji, 

podnoszącej świadomość ekologiczną poprzez zbieranie elektroodpadów, przedszkole otrzymało 

podziękowanie.    

Akcja „Niepodległa do Hymnu” - pomysłodawcą i koordynatorem akcji „Niepodległa do hymnu” 

było Biuro Programu „Niepodległa”. Było to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, możliwość 

wspólnego zaśpiewania hymnu przez każdego Polaka. Na akademii z okazji Święta Niepodległości, 

wspólnie z zaproszonymi gośćmi, wszyscy pracownicy przedszkola oraz dzieci odśpiewali Hymn. 

Akcja „Szkoła pamięta” - celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne 

postaci oraz wydarzenia. W piątek 25 października 2019 r. – ostatni piątek przed 1 listopada, dzieci 

ze starszych grup przedszkolnych udały się na cmentarz w celu uporządkowania i odwiedzenia 

grobów osób zasłużonych i cenionych w danej społeczności. Przedszkolaki zapaliły także znicze  

w pod tablicami poległych żołnierzy.   

Akcja „Szlachetna paczka” – w akcję zaangażowani byli rodzice naszych przedszkolaków oraz 

pracownicy przedszkola. Zebrane dary zostały przekazane dwóm rodzinom. 

 

 

Organizacja konkursów: 

 Przedszkolny konkurs recytatorski „Mały Patriota”. 

 Przedszkolny konkurs plastyczny „Postać Świętego Mikołaja”. 

 Przedszkolny konkurs „Eko zabawka”. 

 Gminny konkurs plastyczny „Radosne i bezpieczne wakacje”. 



 IX gminny konkurs recytatorski „Bezpieczny Przedszkolak”. 

 Powiatowy Quizu „Bądź bezpieczny w domu, w przedszkolu i na podwórku”. 

 

Osiągnięcia w konkursach: 

 Gminny konkurs plastyczny „Radosne i bezpieczne wakacje” – III miejsce. 

 Gminny konkurs plastyczny „Eko działamy o własną przyszłość dbamy” – I miejsce. 

 Gminny konkurs recytatorski „Bezpieczny Przedszkolak” – I i II miejsce oraz 

wyróżnienie. 

 Gminny konkurs „Moda jak z żurnala” – I miejsce oraz wyróżnienie. 

 Gminna Olimpiada Sportowa – udział wszystkich dzieci –  kilka I, II i III miejsc 

w odpowiednich kategoriach.  

 Festiwal tańca w Pogorzeli – nagroda dyrektora Przedszkola „Raj Psotników” w Pogorzeli 

dla dzieci z kółka artystycznego. 

 XI Festiwal Piosenki Przedszkolaków w Koźminie – III miejsce. 

 XV Powiatowy Przegląd Piosenki Przedszkolnej w Krobi – wyróżnienie. 

 Powiatowy konkurs „Wielkanocny konkurs z jajem” – nagroda specjalna oraz 

wyróżnienie. 

 Powiatowy Quiz „Bądź bezpieczny w domu, przedszkolu i na podwórku” – udział grupy 

5-cio osobowej – I miejsce. 

 Powiatowy konkurs „Opowiedz…2019” – celem konkursu było nagranie filmiku 

z realizacji działań ujętych w projekcie „Bezpieczne dziecko” – I miejsce. W styczniu 2020 

roku film został przesłany na konkurs ogólnopolski. 

 Zakwalifikowanie się do Festiwalu Piosenki Przedszkolnej w Poniecu na szczeblu 

wojewódzkim – I miejsce oraz wyróżnienie. 

 Finał Wojewódzki Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Czerwonak 2019” – III miejsce. 

 Ogólnopolski konkurs literacki „Widzę, słyszę reaguję” – I miejsce 

 Ogólnopolski konkurs na „memo sensoryczne” – I miejsce. 

 Ogólnopolski konkurs „Kreatywnie w sprawie sprzętu” – udział dzieci 5-letnich -  

I miejsce. 

 Ogólnopolski konkurs „Coraz bliżej święta” – udział całego przedszkola – III miejsce. 

 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Europejski Dzień Numeru 112” – III miejsce oraz 

wyróżnienie 

 

Opracowane i realizowane Innowacje Pedagogiczne: 

 „Z komputerem na Ty” – (107 dzieci) – kontynuacja od 2014 roku. 

 „Radosny przedszkolak – miejsce uspołecznienia dzieci” - (45 dzieci) 

- kontynuacja od 2014 roku.  

  „Mówię chętnie – mówię pięknie” – zajęcia z profilaktyki logopedycznej (22 dzieci) – 

kontynuacja od 2014 roku. 

  „Książka przyjacielem dziecka” – innowacja realizowana była od 1 lutego do 31 maja 2019 

roku w najmłodszej grupie Żabki.   

 

  



Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych: 

 Pasowanie na przedszkolaka z udziałem rodziców. 

 Dzień Edukacji Narodowej z udziałem zaproszonych gości – władze samorządowe, 

przedstawiciele Rady Rodziców. 

 Ranek Patriotyczny z udziałem członków zespołu Borkowiacy oraz przedstawicielami 

Klubu Miłośników Książek. 

 Mikołajki. 

 Spotkanie wigilijne z rodzicami. 

 Dzień Babci i Dziadka. 

 Dzień Wiosny. 

 Dzień Leśnika i Drzewiarza z udziałem zaproszonych gości – przedstawiciele Rady 

Rodziców, zaprzyjaźnieni leśnicy i drzewiarze, miłośnicy przyrody.  

 Festyn przedszkolny „Mama, tata, ja i przedszkole” – impreza otwarta z udziałem 

zaproszonych gości – władze samorządowe, Prezes Banku Spółdzielczego, Przyjaciele 

Przedszkola.  

 Dzień Dziecka zorganizowany przy współpracy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu,  

z udziałem żołnierzy z 12WBOT w Lesznie oraz przedstawicielami innych służb 

mundurowych. 

 Pożegnanie przedszkola – impreza z udziałem rodziców dzieci 6-letnich. 

 Zajęcia otwarte dla rodziców – zajęcia były organizowane we wszystkich grupach 

wiekowych. 

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym: 

 Zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół im. Powstańców Wlkp. w Borku.  

 Wystawienie Jasełek dla emerytów oraz dla osób samotnych podczas Spotkania Wigilijnego 

w MGOK. 

 Ranek Patriotyczny w Bibliotece Miejskiej w Borku Wlkp. dla członków Klubu Miłośników 

Książek. 

 Występy z przedstawieniem „Dziecięce marzenia” podczas Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w MGOK.  

 Wystawienie Jasełek na uroczystości Trzech Króli w Sanktuarium Boreckim. 

 Drzwi otwarte dla przyszłych przedszkolaków. 

 

Przedsięwzięcia 

 Własny projekt edukacyjny „Bezpieczne dziecko”  – projekt realizowany był przy 

współpracy nauczycieli przedszkola z Komendą Powiatową Policji w Gostyniu od 1 czerwca 

do 30 listopada 2019. Zakładał on szeroką ofertę zajęć warsztatowych z zakresu 

bezpieczeństwa. Wszystkie założone cele projektu zostały zrealizowane.  

 Własny projekt „Bajeczna Księga” – projekt realizowany jest od września 2019 roku  

w najmłodszej grupie Żabki – dzieci 3,4-letnie. Celem projektu jest: promowanie 

czytelnictwa wśród przedszkolaków, stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej 

i plastycznej, angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach 

wspierania rozwoju dzieci.   



 Zorganizowanie dla przedszkolaków przedstawienia „Rzepka” w wykonaniu rodziców. 

 

Zajęcia dodatkowe 

 Zajęcia dodatkowe dla chętnych dzieci „Programowanie na dywanie” 

 Zajęcia artystyczne dla chętnych dzieci „Zdolne przedszkolaki”. 

 

8.3 Poziom wydatków na oświatę i zrealizowane inwestycje 

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano w 2019 roku 13 992 970,48 zł.,  

a do budżetu Gminy z zakresu oświaty i wychowania wpłynęły dochody w wysokości 1 258 409,51 

zł. oraz subwencja oświatowa ogólna w  wysokości 8 273 804 zł.  

Utrzymanie szkół podstawowych w Borku Wlkp. i Zimnowodzie kosztowało Gminę Borek 

Wlkp. 7 544 700,23 zł. Na utrzymanie gimnazjum w Borku Wlkp. i Zimnowodzie  wydano 

642 075,71 zł. Koszty  Branżowej Szkoły I Stopnia wyniosły 635 143,31 zł., szkoły zawodowe – 

28 499,45 zł, a liceum dla dorosłych 15 810,87 zł. 

Na wychowanie przedszkolne w 2019 roku Gmina  Borek Wlkp. wydała z budżetu 2 758 105,34 

zł, a do budżetu Gminy z zakresu wychowania przedszkolnego wpłynęły dochody w wysokości  

635 443,28 zł. Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących Gminy w zakresie 

wychowania przedszkolnego wynosiła 279 674,02 zł.  

Przekazano dotację w wysokości 54 627,88 zł z tytułu uczęszczania 8 dzieci zamieszkałych  

w gminie Borek Wlkp.,  do przedszkoli poza terenem gminy Borek Wlkp. (Gostyń, Dolsk i Piaski). 

Do budżetu Gminy Borek Wlkp. z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych 

prowadzonych przez Organ wpłynęła kwota 166 917,44 zł. Miesięczna kwota zwrotu za pobyt 

dziecka w przedszkolu w Gminie Borek Wlkp. kształtuje się na poziomie 1024,08 zł. za dziecko.  

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski w 2019 roku regulowała uchwała nr V/32/2019 

Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych 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 od 5 5,50 zł.  

Na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty i wychowania wydano 339 158,31 zł, w tym na 

przedszkola 333 758,31 zł i na stołówki szkolne i przedszkolne 5400 zł. 

Koszty związane z  dowożeniem uczniów do szkół wyniosły 703778,18 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 352 587,99 zł, jest to różnica kwot wydatkowanej 

i wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach oraz usług ZSP w Borku Wlkp.  

i ZSP w Zimnowodzie. Na dowóz posiłków do przedszkoli w Zalesiu i Wycisłowie wydano  

7 041,84 zł. 

Na nagrody Burmistrza Borku Wlkp. dla nauczycieli  w 2019r. wydano 19 002,50 zł. 

Gmina Borek Wlkp. otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 54 656,24 zł., 

na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz 

sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych. Z programu „Wyprawka 



szkolna 2019” skorzystało 3 uczniów z Branżowej Szkoły I Stopnia w Borku Wlkp., kwota 

dofinansowania wyniosła 479,30 zł. 

W 2019 roku z  Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników przekazano środki w wysokości 138 499,37 zł. 

Na podstawie uchwały Nr XXVII/161/2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 sierpnia 

2016 roku wraz ze zmianami 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. przyznał 52 uczniom stypendia za wyniki w nauce 

za rok szkolny 2018/2019, na co z budżetu Gminy wydatkowano środki w wysokości 22 860 zł.  

Żłobek Publiczny w Karolewie 

W ramach zrealizowanych zadań z zakresu polityki społecznej, uchwałą nr II/13/2018 Rady 

Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 27 listopada 2018 r. utworzony został Żłobek Publiczny  

w Karolewie. Placówka rozpoczęła działalność z dniem 1 stycznia 2019 r. Uroczyste otwarcie  

i poświęcenie żłobka miało miejsce 26 maja 2019 r. w trakcie Festynu przedszkolnego. Żłobek 

zapewnia 16 miejsc dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia do 3 roku życia. Placówka 

funkcjonuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz 

miesięcznej przerwy w okresie letnim i zapewnia opiekę w wymiarze 10 godzin dziennie  

tj. w godzinach 6.30 - 16.30. 

Żłobek znajduje się w budynku Przedszkola Samorządowego ,,Pod Dębem” w Karolewie. 

Placówka dysponuje 2 salami, łazienką, szatnią, pomieszczeniem dla opiekunek, schowkiem 

porządkowym, wózkarnią, kotłownią, wiatrołapem. Żłobek posiada również taras oraz własny plac 

zabaw. 

W wyniku pierwszej rekrutacji dzieci do Żłobka Publicznego w Karolewie, która została 

przeprowadzona w grudniu 2018r. przyjęto 9 dzieci. W kolejnych miesiącach do żłobka dołączyły 

następne dzieci wypełniając wolne miejsca. W wyniku drugiej rekrutacji dzieci do żłobka na rok 

szkolny 2019/2020 zapełnione zostały wszystkie przewidziane miejsca. 

Koszt utrzymania Żłobka  w 2019r. wyniósł Gminę Borek Wlkp. 176 859,37 zł, jest to różnica 

pomiędzy wydatkami w wysokości 259 547,42 zł, a dochodami w wysokości 82 688,05 zł. 

Żłobek Publiczny w Karolewie otrzymał dofinansowanie z programu ,,Maluch+ 2018”  

w wysokości 320 000,00 zł oraz ,,Maluch + 2019” w wysokości 26 500,00 zł. 

Zgodnie z uchwałą nr II/14/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 27 listopada 2018 r.  

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 - opłata 

stała za pobyt dziecka w żłobku miała wynosić 450,00 zł dla mieszkańców gminy Borek Wlkp. oraz 

900,00 zł dla osób spoza gminy. Stawkę dzienną za wyżywienie ustalono na 7,50 zł natomiast opłatę 

za pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin na dodatkowe 50,00 zł. W celu zachęcenia rodziców 

do posłania dziecka do żłobka, uchwałą nr IV/30/2018 opłata stała została obniżona dla mieszkańców 

gminy Borek Wlkp. na 250,00 zł a dla osób spoza gminy na 500,00 zł. Kolejna uchwała nr V/33/2019 

Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 lutego 2019 r. dotyczyła zwiększenia opłaty stałej dla osób 

zamieszkujących poza terenem gminy  na 1 250,00 zł, dla osób z gminy Borek Wlkp. pozostało 

250,00 zł. Z dniem 1 stycznia 2020 r. zgodnie z uchwałą nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej Borku 

Wlkp. z dnia 30 października 2019 r. opłata stała dla mieszkańców gminy Borek Wlkp. rozliczających 

się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Gostyniu wynosi 300,00 

zł, natomiast dla osób zamieszkujących poza terenem gminy 1 500,00 zł. Stawkę dzienną za 

wyżywienie ustalono na 10,00 zł.  



Opiekę nad dziećmi sprawują 3 opiekunki oraz dyrektor. Personel żłobka zapewnia dzieciom 

właściwą opiekę pielęgnacyjną, odpoczynek, pobyt na świeżym powietrzu oraz wyżywienie 

dostosowane do potrzeb dzieci w wieku do lat 3. Posiłki dla dzieci uczęszczających do żłobka 

przygotowywane są przez kuchnię Przedszkola Samorządowego ,,Pod Dębem” w Karolewie. 

Poza opieką żłobek zapewnia również edukację dzieci poprzez kreatywną zabawę. Zajęcia 

dostosowane są do wieku i rozwoju psychomotorycznego dzieci. Stosowane są różne metody  

i formy pracy, których celem jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci. Prowadzone są m.in. 

zajęcia dydaktyczne, plastyczne, muzyczne, ruchowe, zajęcia z elementami integracji sensorycznej 

oraz dziecięce eksperymenty. W żłobku nie brakuje również zabawy, będącej podstawową formą 

aktywności każdego dziecka. Dzięki bogato wyposażonym salom, dzieci mają dostęp do 

nowoczesnych zabawek oraz pomocy dydaktycznych. 

Żłobek Publiczny w Karolewie nastawiony jest na szeroko pojętą współpracę z rodzicami. 

Rodzice są zaangażowani w życie żłobka poprzez udział w różnego rodzaju uroczystościach, 

warsztatach oraz zajęciach otwartych.  Każdego dnia opiekunowie przekazują rodzicom szczegółowe 

informacje na temat funkcjonowania dziecka w żłobku, a także udzielają porad  

i wskazówek. W ,,kąciku twórczości” rodzice mogą obserwować prace wykonywane przez dzieci w 

trakcie zajęć odbywających się w placówce. Żłobek przewiduje również spotkania adaptacyjne dla 

nowo przyjętych dzieci oraz ich rodziców. 

Żłobek dba również o promocję placówki poprzez prowadzenie strony internetowej oraz  konto 

na portalu społecznościowym Facebook. 

W 2019 r. w żłobku miały miejsce następujące wydarzenia:  

 

 Balik Karnawałowy, 

 Wiosenne warsztaty z rodzicami, 

 Odwiedziny Zajączka Wielkanocnego,  

 Dzień Mamy,  

 Dzień Taty,  

 Dzień Dziecka, 

 Jesienne warsztaty z rodzicami, 

 Odwiedziny św. Mikołaja, 

 Bożonarodzeniowe warsztaty z rodzicami. 

Żłobek współpracuje również  ze środowiskiem lokalnym m.in.: 

 Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Borek Wlkp.-  w ramach projektu ,,Maluch  

w Bibliotece” w żłobku organizowane są zajęcia czytelnicze, dzięki którym dzieci są 

wprowadzane w świat książek  już od najmłodszych lat. Przybliżając literaturę dla 

najmłodszych pełną barwnych ilustracji, u dzieci kształtowany jest nawyk obcowania  

z książką oraz jej poszanowania.  

 



 M-GOK – poprzez udział w wydarzeniach przygotowanych dla najmłodszych mieszkańców 

gminy, organizowanych w ośrodku kultury. 

 

 Komendą Policji, Ochotniczą Strażą Pożarną – poprzez odwiedzanie jednostek lub 

zapraszanie ich do żłobka, dzieci poznają specyfikę wykonywanych zawodów oraz kształtują 

nawyki związane z bezpieczeństwem. 

 

 

8.4. Wydarzenia kulturalne i promocja Gminy 

8.4.1. Promocja Gminy 

Promocja Gminy realizowana jest poprzez  współpracę z instytucjami kultury, placówkami 

oświatowymi, licznymi organizacjami działającymi na terenie gminy oraz organizacjami pożytku 

publicznego czy klubami sportowymi. 

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 2019, 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 2019 działały następujące organizacje: 

Stowarzyszenie, 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.  

LSZ Koło Borek Wlkp.  

Polski Związek Wędkarski Koło Borek Wlkp. Wielkopolskie Stowarzyszenie Przyrodnicze 

„BOREK” 

Stowarzyszenie Klub Karpiowy „Karpik” Stowarzyszenie wspierania inicjatyw społecznych 

„GEDEON” w Borku Wielkopolskim 

Stowarzyszenie Samorządów Południowo-

Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla 

zrównoważonego rozwoju” 

 

Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania 

„Wielkopolska z Wyobraźnią” 

 

Stowarzyszenie Borecki Lider Aktywności 

Społeczno – Kulturalnej „Blask” 

 

 

Kluby Sportowe 

Uczniowski Klub Sportowy Borek Wlkp. LKS  „WISŁA” Borek Wlkp. 

 

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  

 

Z wyżej wymienionych form działalności nie wszystkie stanowią organizacje sformalizowane. 

Starostwo na swojej stronie opublikowało następujące stowarzyszenia działające na terenie Gminy 

Borek Wlkp., które posiadają KRS: 

• Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Borku Wlkp., ul. Marii Konopnickiej 3a, 63-810 Borek 

Wlkp. 

• Wielkopolskie Stowarzyszenie Przyrodnicze „BOREK”, Karolew 7, 63-810 Borek Wlkp.  

• Stowarzyszenie Klub Karpiowy „Karpik”, ul. Szkolna 1, 63-810 Borek Wlkp.  

• Stowarzyszenie Rekreacyjno- Sportowe Zalew – Jeżewo w Borku Wlkp., ul. Skokowska 8, 

63-810 Borek Wlkp. 

• Borecki Lider Aktywności Społeczno-Kulturalnej „Blask”, ul. Powstańców Wlkp. 4, 63-810 

Borek Wlkp. 

• Wielkopolska Liga Kopa Sportowego, ul. Sportowa 6, 63-810 Borek Wlkp. 

• Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „GEDEON” w Borku Wielkopolskim,  

ul. Zdzież 1, 63-810 Borek Wlkp.  

• Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Borek Wlkp., ul. Sportowa 6, 63-810 Borek Wlkp. 

• Terenowe Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „KOSMOS” w Borku Wlkp. 

• Stowarzyszenie Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla 

zrównoważonego rozwoju” 

• Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią” 

 

Kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, nie prowadzące działalności gospodarczej: 

• Uczniowski Klub Sportowy w Borku Wlkp., ul. Szkolna 1, 63-810 Borek Wlkp.  

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 2019 roku M-GOK sprawnie realizował zadania w zakresie: 

 rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajanie 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  

 tworzenie 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 

Ośrodek Kultury zatrudnia zaangażowaną kadrę w wymiarze 6,75 etatu. Stanowiska pracy są 

interdyscyplinarne oraz w pełni wykorzystują potencjał osobowy- zarówno Regulamin organizacyjny 

oraz zakresy obowiązków przewidują wielozadaniowość stanowisk pracy. Pracownicy sfery kultury 

posiadają predyspozycje do podjęcia działań administracyjnych i 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 41 706,24 zł. Po stronie przychodów w 2019 roku wykonano 

739 500,23 zł, co stanowi 99,92%  planu. Dotacja podmiotowa Organizatora na działalność Instytucji 

wyniosła 613 057,70 zł. Instytucja jest prężnie gospodarczo funkcjonującą jednostką, która obok 

działalności podstawowej pozyskuje środki pieniężne z przeznaczeniem na założenia statutowe;  

w 2019 roku uzyskano środki pieniężne m.in. za: 

1. sprzedaż biletów na wydarzenia:  

• koncert „Capella Zamku Rydzyńskiego”(sprzedano 105 biletów)-dochód 1 050,00 zł, 

• koncert Blues Makers „A Tribute to Leonard Cohen” (sprzedano 70 biletów)- dochód 700,00 

zł.  



• odpłatną imprezę kulturalną ”Babski Kabaret”(sprzedano 217 biletów)- ogólny dochód  

7 595,00 zł., 

• musical „Przystanek Hollywood”(sprzedano 90 biletów)-ogólny dochód 2 250,00 zł, 

• program kabaretowy „Spotkanie Kolesiów” (sprzedano 198 biletów)- ogólny dochód  

6 930,00 zł., 

• artystyczne imprezy biletowane -dochód   1 383,00 zł.,   

2. najem pomieszczeń oraz sprzętu-ogólny dochód 10 110,00 zł.,  

 

3. opłaty za uszkodzone mienie-ogólny dochód 101,00 zł., 

 

4. usługi kulturalne (organizacja zajęć tanecznych, plastycznych i gimnastycznych oraz warsztatów 

artystycznych)- ogólny dochód  20 695,00 zł., 

 

5. usługi wynajmu powierzchni pod stoiska handlowe i reklamy na czas imprez kulturalnych -  

7 955,00 zł., 

 

6. usługi  dotyczące wystroju lokali wyborczych oraz obsługi muzycznej - 4 320,00 zł., 

 

7. dodatkowo Instytucja pozyskała darowizny w kwocie 26 050,00 zł., oraz trzy dofinansowania  

w ramach grantów społecznych Powiatu Gostyńskiego na realizację 3 projektów w kwocie  

7 000,00 zł.,  

 

8. środków pieniężnych na rachunkach bankowych uzyskano przychody finansowe. 

 

Podejmowane działania w ramach przygotowania bazy wynajmów mienia administrowanego przez 

M-GOK oraz promocja możliwości wynajmów sprzętu i sal Ośrodka Kultury bądź powierzchni pod 

stoiska handlowe na czas imprez kulturalnych pod różnorodne wydarzenia organizowane przez 

podmioty zewnętrzne przyniosło w/w dochód. Ośrodek prowadzi częściowo odpłatną  działalność 

statutową w ramach organizacji stałych sekcji artystycznych tj. tanecznej, plastycznej, gimnastyki 

oraz warsztatów artystycznych. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem.  

Po stronie kosztów w 2019 roku wykonano 711 125,45 zł. Ujęto w realizacji planów koszty 

zatrudnienia pracowników (wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup 

szkoleń BHP oraz usług zdrowotnych), koszty utrzymania całego budynku (w tym koszty dzierżawy 

budynku oraz koszty utrzymania sprzętów). Ośrodek Kultury pokrywa całkowite koszty związane  

z utrzymaniem budynku (w tym pomieszczeń użytkowanych przez BPMiG) w tym: energii 

elektrycznej, ogrzewania gazowego, koszty związane z pracami remontowo-modernizacyjnymi czy 

utrzymania czystości oraz terenu wokół budynku. Do ponoszonych kosztów zalicza się zakup 

wyposażenia, środków czystości, usług pralniczych i artykułów gospodarczych. Wydatki w tym 

dziale to także koszty przeglądów, serwisów  i ubezpieczeń oraz wywozu śmieci i nieczystości. 

Koszty utrzymania i eksploatacji samochodu stanowiły m.in. zakup paliwa, ubezpieczenia, 

wykonania przeglądu. Instytucja ponosi koszty bieżącej działalności. Są to wydatki towarzyszące 

działalności podstawowej w szczególności: opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, za Internet, zakup 

materiałów biurowych oraz artykułów związanych z reprezentacją Instytucji. 

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 2019 roku zorganizowano blisko osiemdziesiąt wydarzeń 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 9255 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+” /podtytuł W KÓŁKO KULTURA/ 

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: 

I. aktywne zagospodarowanie czasu wolnego osób dorosłych poprzez realizację pasji oraz 

organizację wydarzeń kulturalnych - wymiana doświadczeń,  

IV.  budowanie poczucia solidarności, pewności siebie, własnej sprawczości 

V. wzajemna inspiracja, animacja środowiska lokalnego i wpływanie na jego zmianę 

VI. wspólne przeżywanie emocji, podtrzymanie więzi społecznych 

VII. zapobieganie wykluczeniu społecznemu i wycofaniu się z życia kulturalnego 

seniorów co to za numeracja 

VIII. integracja społeczeństwa lokalnego i budowanie relacji międzypokoleniowych 

 

Kalendarz imprez 2019 r. obejmował także organizację m.in.:  

• inscenizacji Święta Trzech Króli, 

• koncertu Capelli Zamku Rydzyńskiego, 

• prezentacje artystyczne w dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 

• zajęć artystycznych w ramach programu Ferie 2019, 

• imprezy międzypokoleniowej „Babcia i Dziadek swoje święto mają- wnuki dziadków 

zapraszają”, 

• koncertu Noworocznego „O Happy Day”, 

• widowiska „Walentynki z miłością do kultury”: 

• pokazu eksperymentów chemicznych, 

• koncertu  „A tribute to Leonard Cohen” Blues Makers, 

• programu Babski Kabaret „Bo śmiech to zdrowie” Emilii Krakowskiej, Barbary 

Wrzesińskiej, Lidii Stanisławskiej, 

• biesiady karaoke „Śledzik czyli pośpiewają i pojedzą nie tylko pod pierzynką ”, 

• działań artystycznych- warsztat decoupage, warsztat florystyczny, 



• VI Gali Wielkanocnej Pisanki, 

• Wiosennego spaceru śladem wielkanocnych tradycji, 

• Maskotkowego Festiwalu Biegowego i koncertu piosenek dziecięcych-Stwora 

Głodomora, 

• Kabaretonu pod fontanną z żartów z udziałem Grzegorza Halamy, Kabaretu Weźrzesz, 

• konkursów plastycznego i ekologicznego,   

• animacji przestrzeni miejskiej w ramach instalacji artystycznej „Lovelkowy podjazd 

czy rowerowy odjazd – czyli gdzieś na zakręcie prostej drogi do szczęścia”, 

ogólnodostępnych wielkoformatowych gier chodnikowych, fotograficznej galerii 

plenerowej mieszkańców gminy z czasów dzieciństwa i młodości , 

• ekologicznego pokazu mody w ramach konkursu dla placówek oświatowych Gminy  

• Święta Borku Wlkp. – „KOLORUJEMY PRAWDZIWE POWIETRZE”- otwartej  

i wielowymiarowej imprezy plenerowej z udziałem Grupy LOKA, 

• programu „WAKACJE POD CHMURKĄ WYJDŹ NA PODWÓRKO”-  wiosenno-

letniej strefy rekreacji dla mieszkańców Gminy, 

• XV Prezentacji Zespołów Ludowych Wielkopolski, 

• wydarzenia wieńczącego sezon artystyczny ph. Kto zabrał lato? Koncert Sidneya 

Polaka, Romana Gerczaka, pokaz stuntu motocyklowego mistrza świata Polish Ninja 

• Inaugurację V sezonu projektu artystycznego dla dorosłych mieszkańców Gminy 

Borek i kulturalnych turystów ph. W KÓŁKO KULTURA, 

• widowisko Przystanek Hollywood – z największymi przebojami muzyki filmowej,  

• I GALI PIOSENKI BIESIADNEJ,  

• Finał Projektu "COOK JEST COOL czyli młodzież od kuchni" w ramach programu 

PGS, 

• Festiwal Sztuka Szuka Malucha – objazdowy majstersztyk sztuki dla najmłodszych, 

• Przegląd repertuaru gwiazd opolskiej estrady dla dzieci, młodzieży i dorosłych  

O! POLSKIE ŚPIEWANIE, 

• uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległośc,i  

• wydarzenia jubileuszowe 35- lecia Zespołu Ludowego Studzianna oraz  5-lecia Grupy 

Retro, 

• Zenon Laskowik & Zespół towarzyszący – program kabaretowy „Spotkanie 

Kolesiów”, 

• Świąteczną pracownię Mikołaja- cykl warsztatów artystycznych i spotkań 

świątecznych, 

Rok 2019 obfitował w bogaty i wartościowy program edukacji kulturalnej i działalności 

artystycznej w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie FERII oraz 

WAKACJI.  

Projekt Ferie 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 

NASZE KOLOROWE PODWÓRKO- WAKACJE POD CHMURKĄ – Kreatywne Lato  

w Mieście. W ramach projektu, działań wolontariackich, wkładu pracy własnej oraz wydarzeń  



z pobieranym wstępem zrealizowano oryginalny, promujący Miasto pomysł RETRO PODWÓRKA 

- wakacyjnej strefy rekreacji- z różnorodnymi wydarzeniami - tu: warsztaty, spektakle, zajęcia 

plastyczne, taneczne, rekreacyjne, animacje, koncerty, galeria zdjęć z dzieciństwa 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 uczestników oraz gości oddano oryginalne miejsce wypoczynku, relaksu, 

zabawy, swobody i artystycznych działań. Podwórko było integrującym mieszkańców punktem 

Miasta, estetycznym, przyjaznym, przyjemnym i bezpiecznym, o którym rozpisała się prasa oraz  

o której nakręcono relację służąc budowaniu pozytywnego wizerunku Ośrodka Kultury i Miasta na 

zewnątrz.  

               W 2019 roku M-GOK pozyskał dotację, w łącznej wysokości 7 000 zł, na realizację trzech 

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. 

Był to: 

I.  Projekt: COOK JEST COOL czyli MŁODZIEŻ OD KUCHNI 

• Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.,  

• Realizator: Młodzież z Borku Wlkp.  

• Dotacja: 2 000 zł  

II. Projekt: TAKA BIESIADA TO SUPER SPRAWA 

• Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.,  

• Realizator: Rada Sołecka Bolesławów  

• Dotacja: 2 000 zł  

III. Projekt: RAZ DW A TRZY CZTERY-KOSZKOWIANIE POKONUJĄ BARIERY! 

• Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Borku Wlkp.,  

• Realizator: Rada Sołecka Koszkowo 

• Dotacja: 3 000 zł  

          

W 2019 roku, „Koszty działalności statutowej” obejmowały koszt podjętych przedsięwzięć 

kulturalnych wg programu i kalendarza imprez oraz zakup materiałów, koszty związane z organizacją 

i prowadzeniem stałych sekcji artystycznych utworzonych i rozwijających się przy M-GOK. 

W ofercie działalności boreckiego Ośrodka Kultury, są systematycznie prowadzone - w podziale na 

grupy wiekowe oraz wg charakteru zainteresowania zapotrzebowania - grupy pasjonatów, którzy 

rozwijają swoje zainteresowania oraz talenty w różnorodnych dziedzinach artystycznych. Łącznie do 

sekcji Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. przynależy 122 członków zrzeszonych w :  

 

I. kółko plastyczne „Radość tworzenia”,  

II. kółko taneczne,   

III. dziecięce kółko wokalne, 

IV. Zespół Bez Nazwy, 

V. Zespół Trio,  

VI. Młodzieżowe Koło Filatelistów, 

VII. Sekcję Sztuk Plastycznych, 

VIII. Zajęcia gimnastyczne 50+  



IX. 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 12 003,60 zł. Członkowie organizacji na działalność zbierają 

składki ustalone wewnętrznymi regulaminami czy posiadanym statutem.  W 2019 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.  

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.  

Biblioteka działa na podstawie: 

• ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 406)  

• ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. , poz. 642 z późn. zm.)  

• ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223  

z późn. zm.)  

• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )   

• statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 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 31.12.2019 r. wynosił 24 759 woluminów, z czego: 

-  13 154 - literatura piękna dla dorosłych  

-    6 746 – literatura piękna dla dzieci i młodzieży  

-    4 859 – literatura niebeletrystyczna  

oraz 41 audiobooków. 



Zbiory regionalne oprócz książek, kronik i dokumentów życia społecznego stanowi 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 27 tytułów czasopism, które oprócz bieżących numerów można 

wypożyczyć do domu. 

W 2019 roku czytelnicy wypożyczyli 529 czasopism na zewnątrz, na miejscu skorzystali z 4 066. 

Dzieje gminy Borek Wlkp. odnotowywane są w kronice, na bieżąco aktualizowana jest też 

kronika biblioteki.  

Gromadzenie zbiorów odbywa się poprzez zakup nowości książkowych, a także darów. 

Podstawowym źródłem finansowania zakupu książek jest dotacja organizatora. W 2019 roku 

była to kwota 15 000 zł, za którą zakupiono 659 woluminów. Dodatkowo Biblioteka pozyskała 

środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach Programu 

Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Dzięki dotacji 

w kwocie 9 730 zł księgozbiór wzbogacił się o kolejne nowości. (463 książki). Biblioteka 

otrzymała 47 darów.  

Ogółem w 2019 r. zakupiono 1122 książki za kwotę 24 325 zł. 

W 2019 roku ubytkowano 3836 książek.  

2. CZYTELNICTWO / UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

W 2019 roku w bibliotece aktywnie wypożyczało książki 1082 czytelników.  

 

 
 

 

Natomiast Bibliotekę odwiedziło 11 946 użytkowników. 

 

W 2019 roku czytelnicy wypożyczyli 27 542 woluminy , 27 audiobooków.  
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Na miejscu w czytelni użytkownicy skorzystali z 6 754 woluminów.  

 

 

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE/ INFORMACYJNE 

Biblioteka pracuje w systemie SOWA SQL w formacie katalogowania zasobów bibliotecznych 

MARC 21. Wszystkie zbiory biblioteki są opracowane komputerowo.  

Na stronie internetowej Biblioteki oraz  Borku Wlkp. znajduje się katalog on-line. Zakłada on 

możliwość wyszukiwania poszukiwanej pozycji po tytule, autorze, nazwie serii, roku wydania 

oraz haśle przedmiotowym. Strona internetowa biblioteki znajduje się pod adresem 

www.biblioteka.borekwlkp.pl. 

W 2019 roku stronę internetową odwiedziło 30 009 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 2019 roku z nowoczesnych komputerów skorzystały 522 osoby, natomiast z tabletów 

280 użytkowników. W sumie 1026 osób. 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 2019 

roku bibliotekarze udzielili użytkownikom 235 informacji.  

Szkolenia biblioteczne użytkowników to 476 uczestników. W imprezach organizowanych przez 

bibliotekę w 2019 roku wzięło udział 1150 mieszkańców. W zajęciach edukacyjnych wzięły 

udział 852 osoby.  

 

4. IMPREZY UPOWSZECHNIAJĄCE CZYTELNICTWO  

• Spotkania autorskie są jedną z najczęstszych form popularyzacji czytelnictwa. W 2019 roku 

Biblioteka gościła pisarzy:  Łukasza Wierzbickiego, Agnieszkę Frączek, a także Krzysztofa 

Nowakowskiego  Odbyły się także warsztaty radiowe dla młodzieży z Romanem Czejarkiem.   
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• zajęcia „Ferie zimowe w bibliotece” – to cykl spotkań dla dzieci w wieku od 5-15 lat, które 

oferują  edukację przez zabawę.   

• zajęcia „Wakacje w bibliotece’2019” - dzieci i młodzież wzięły udział w zajęciach 

rozwijających ich pasje czytelnicze, sportowe oraz krawieckie. 

      • lekcje biblioteczne – uczniowie poznają zasoby Biblioteki i zasady korzystania z nich. 

• Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – 5-15 maja 2019 r. – spotkania dla dzieci ze szkół  

i przedszkoli gminy Borek Wlkp., spotkanie z okazji „Dnia Bibliotekarza” z władzami 

samorządowymi, najaktywniejszymi czytelnikami, spotkanie z dietetyczką, wystawy. 

• V Rajd Rowerowy „Odjazdowy bibliotekarz” – to przejazd pasjonatów rowerów  

i czytania przez Gminę Borek Wlkp. Trasa rajdu w 2019 roku wiodła do Zimnowody, 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 2019 roku była „Katarynka” Bolesława Prusa.  

W ogólnopolską akcję aktywnie włączyli się 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 i młodzieży związane  

z historią pluszowego misia. 

• Zajęcia z elementami biblioterapii – zajęcia odbywały się w czytelni oraz w P.S.  

w Karolewie. 

• Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – zajęcia dla uczniów w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Zimnowodzie. 

• Innowacja pedagogiczna pt. „Książka przyjacielem dziecka”  – zajęcia dla dzieci z P.S.  

w Karolewie. 

• „Mała książka – Wielki Człowiek” – to projekt w którym dzieci po zapisaniu się do Biblioteki 

otrzymują wyprawki czytelnicze. W 2019 roku wydano 49 pakietów. 

•  Konkurs „Najaktywniejszy czytelnik roku”   

•  Akcja „Serce za książkę” – zbiórka darów w postaci książek dla chorych dzieci  

Przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp. działa :  

•  Klub 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 2019 roku oferty skorzystało 40 osób. Biblioteka posiada w swojej ofercie 25 gier 

edukacyjnych.  

•  Akademia Młodego Czytelnika – spotkania odbywają się raz w tygodniu w bibliotece lub 

przedszkolu / szkole. Są to zajęcia edukacyjno-czytelnicze dla dzieci w wieku 3-10 lat.  

• „Maluch w Bibliotece” – zajęcia czytelniczo edukacyjne odbywają się raz w tygodniu w Żłobku 

Publicznym w Karolewie lub w bibliotece.  



• „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 są w miarę możliwości na 

bieżąco dostarczane do domu czytelników. W 2019 roku z oferty skorzystało 134 czytelników.  

III FINANSE / GRANTY  

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Borek Wlkp. na działalność statutową wyniosła w 2019 roku 

291 000 zł. Środki odzyskane od czytelników za wysyłkę upomnień za niezwrócone zbiory 148 zł. 

Ze sprzedaży makulatury 225 zł, a odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 

instytucji 28,14 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 

w kwocie 4 800 zł. „ Z naszą gwarą pełną parą”- to tytuł projektu, którego uczestnikami byli młodzi 

ludzie (w wieku 13-19 lat) z terenu Gminy Borek Wlkp. Efektem półrocznego projektu był spektakl 

gwarowy, który stworzyła młodzież. Realizacja projektu pozwoliła 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 zł.   Z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach Programu  Biblioteki Narodowej „Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych” pozyskano kwotę 9 730 zł. 

IV KADRA 

Biblioteka na dzień 31.12.2019 r. zatrudnia 6 pracowników ( 4 etaty). W 2019 roku pracownicy 

biblioteki rozwijali swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach; łącznie 82 godziny. 

V WSPÓŁPRACA  

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Borek Wlkp. współpracuje z bibliotekami, instytucjami kultury, 

oświaty i nauki oraz organizacjami społecznymi i sołectwami w zakresie rozwoju czytelnictwa,  

a także partnerstw na rzecz organizowanych imprez. Borecka książnica jest otwarta na potrzeby 

lokalnego społeczeństwa, jest miejscem przyjaznym łączącym nowoczesność z tradycją, gdzie obok 

miłośników dobrych książek, równie dobrze odnajdują się amatorzy nowych technologii.  

W 2019 roku Bibliotekę odwiedziło 17 615 osób.  

 

9. Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. i realizacja 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii  

9.1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. 
 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Borku Wlkp. została utworzony przez 

podjęcie uchwały dnia  27 kwietnia 1990 roku.  

Uchwała nr X/52/1990 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Borku Wlkp. z dnia 27 kwietnia 

1990r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Borku Wlkp. 

 

Uchwały statutowe Ośrodka realizacja uchwał poprzez realizację aktów prawnych między 

innymi  tj. ustawa o pomocy społecznej, ustawa o świadczeniach rodzinnych , ustawa o pomocy 



osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawa  

o dodatkach mieszkaniowych, ustawa o systemie oświaty, ustawa o Karcie Dużej Rodziny.  

  

Uchwała nr XLIV/330/2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie 

uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

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.  

 

Uchwała nr XXI/120/2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 lutego 2016r. zmieniająca 

uchwałę  w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

Informacja o wydatkach w roku 2019. 

 

Ogółem wydatki realizowane w pomocy społecznej w 2019 wynosiły – 11.135.437,46 zł w tym: 

wydatek z zadań własnych -                878.728,85 zł  

wydatek jako dofinansowanie zadania własnego –             242.548,05 zł 

wydatek z zadań zleconych –          10.014.160,56 zł 

Wykonanie procentowe w stosunku do planu stanowi: 96,40 %. 

Informacja o planowanych i uzyskanych dochodach MGOPS za rok 2019r. 

Dochody własne - Gminy Borek Wlkp. 

Wykonane dochody uzyskano z :  

 zwrotu z funduszu alimentacyjnego     

12.169,51 zł 

odpłatności za usługi opiekuńcze      18.465,15 zł 

odpłatność rodziny za pobyt w DPS  3.974,84 zł 

odsetki bankowe 936,07 zł 

zwrot opłaty sadowej z lat ubiegłych 22,50 zł 

RAZEM:        35.568,07 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 z funduszu 

alimentacyjnego 

1.880,00 zł 

zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z poprz. lat  8.913,66 zł 

zwrot nienależnie pobranych świadczeń -świadczenie 

wychowawcze nal. główna   

13.000,00 zł 

zwrot nienależnie pobranych świadczeń -świadczenie 

wychowawcze – odsetki    

1.569,24 zł 

odsetki od świadczeń nienależnie pobranych (św. rodzinne) 1.209,34 zł 

RAZEM  26.572,24 zł 

 

2) z tytułu zwrotów tj. 

zakup specjalistycznych usług opiekuńczych 81,00 zł 

z funduszu alimentacyjnego 30.423,77 zł 



odsetek od funduszu alimentacyjnego 33.399,57 zł 

koszty upomnienia 25,75 zł 

RAZEM: 63.930,09 zł 

 

Informacja o realizacji zaplanowanych i wykonanych zadań  

w poszczególnych rozdziałach 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 

Rozdział 85202 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 

Wydatek w tym rozdziale stanowią środki własne gminy 

Regulacja prawna;  

1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507 ze zm. ). 

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego (tekst jednolity Dz. U. 2017. 1788).  

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 

dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U.2018.1358).  

 

Plan stanowi kwotę -   78.000,00 zł  

Wykonanie stanowi kwotę -  77.787,65 zł  

Wykonanie procentowe w stosunku do planu stanowi: 99,73 %. 

Pomoc taką otrzymują 4 osoby, liczba świadczeń – 32. 

Uzasadnienie wydatku: gmina ponosi odpłatność za umieszczenie 2 osób w DPS  

kontynuacja wydatku z poprzednich lat. Z powodu zgonu jednej osoby w m-cu lutym gmina nie 

ponosiła dalszej odpłatności. Natomiast w roku sprawozdawczym wskazane było  umieszczenie 

kolejnych osób w DPS. Skierowano 1 osobę od m-ca maja  i jedną od grudnia. Gmina w okresie 

sprawozdawczym ponosiła odpłatność w za 4 osoby. Ponoszenie odpłatności przez osoby 

zobowiązane do alimentacji w oparciu o zawarte umowy w oparciu o przepis art.103 ustawy  

o pomocy społecznej. W tym zakresie kwoty  odpłatności miesięczne rodzin wynoszą: 120,00 zł  

(3 rodziny) oraz 400,00 zł.(1 rodziny). W pozostałym przypadku odpłatność ponosi osoba skierowana 

ze swojego dochodu tj. 70% a pozostałą część kosztów  do wysokości pełnego utrzymania w DPS 

ponosi gmina. Zasady finansowania przez gminę reguluje ustawa o pomocy społecznej. 

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące  w zajęciach w centrum 

integracji społecznej.  

 

Wydatek w tym rozdziale stanowią: środki własne gminy oraz środki  z budżetu państwa jako 

dofinansowanie zadania własnego. 

 

Regulacja prawna;  

1.ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507 ze zm. ), 



2.ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.). 

 

Plan ogółem stanowi kwotę -     5.700,00 zł 

w tym: plan zadania własne –         800,00 zł 

plan dofinansowanie zadania własnego –    4.900,00 zł  

  

Wykonanie ogółem stanowi kwotę -          4.855,69 zł  

w tym: wydatek z zadań własnych -        397,62 zł  

wydatek jako dof. zadania własnego -   4.458,07 zł 

Wykonanie procentowe w stosunku do planu stanowi: 85,19 % . 

Wydatki w tym rozdziale poniesione w formie opłacenia składki zdrowotnej za osoby korzystające  

z pomocy społecznej (dotyczy opłacanie składki zdrowotnej od wysokości wypłacanych zasiłków 

stałych). Wysokość zasiłku stałego kształtuje się w wysokości od 645,00 zł do 377,62 zł. 

- 8 świadczeniobiorców - 86 świadczeń na kwotę – 4.856,69 zł. 

 

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  

 i rentowe. /zadanie obowiązkowe i fakultatywne / 

 

Wydatek w tym rozdziale stanowią środki własne gminy, środki z budżetu państwa jako 

dofinansowanie zadania własnego. 

Regulacja prawna;  

1.ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507 ze zm.).  

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego (tekst jednolity Dz. U. 2017. 1788). 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 

dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U.2018.1358). 

 

Uchwała  nr XXXIV/235/2005 Rady Miejskiej Borku Wlkp.  z dnia 27 października 2005r.  

w sprawie zasad  sprawienia pogrzebu przez Gminę –jest w bieżącej realizacji. 

 

Uchwała  nr XXX/108/2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp.  z dnia 30 października 2019r.  

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym w tym osobom 

bezdomnym z terenu gminy Borek Wielkopolski  – jest w bieżącej realizacji. 

 

Plan ogólny stanowi kwotę -     136.306,00 zł  

w tym: plan zadania własne –    121.659,00 zł  

plan dofinansowanie zadania własnego –      14.647,00 zł  

 

Wykonanie ogółem stanowi kwotę -    81.144,10 zł  

w tym: wydatek z zadań własnych -     66.497,10 zł  

wydatek jako dof. zadania własnego -   14.647,00 zł 

Wykonanie procentowe w stosunku do planu pomoc społeczna stanowi: 59,64 %. 

Finansowane ze środków własnych gminy to wydatki na zasiłki w kwocie 66.497,10 zł  



W rozdziale tym pomoc świadczona jest poprzez udzielanie form pomocy pieniężnej i niepieniężnej.  

Rodzaje wypłacanych świadczeń; tj. zasiłki celowe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe specjalne, 

schronienie. Pomoc pieniężna w formie zasiłków celowych przeznaczona głównie na zakup, 

lekarstw, leczenie, odzieży, opału, koszty dojazdów do dziecka, które jest w rodzinie zastępczej, 

środki czystości. Pomoc pieniężna w formie zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, 

niepełnosprawności, choroby, innych przyczyn (bezdomność).  

W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawstwa przyznanych świadczeń 

pomoc zostaje ograniczona lub następuje odmowa przyznania pomocy. Mając jednak na uwadze 

dobro osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o pomoc finansową w przypadku 

marnotrawstwa przyznaje się pomoc w formie świadczenia niepieniężnego.  

Powodami przyznania pomocy dla rodzin i osób znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej było to: 

ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, alkoholizm, przemoc, 

bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych itp. uwzględniając przepis art.7 ustawy  

o pomocy społecznej. 

Pomoc przyznawana w tym rozdziale jest na zasiłki o różnych formach pomocy  tj. :  

1. zasiłki okresowe ogółem: przyznano dla 21 osób,  w tym: dla 21 rodzin , z liczbą 

świadczeń – 42.  

Wydatkowano na kwotę:        16.787,09 zł   

tym:  zadanie własne – 2.140,09 zł , dofinansowanie –    14.647,00 zł  

2. zasiłki na – schronienie –5 osoba , 1.429 świadczeń kwotę  -   49.230,00 zł 

3. zasiłki celowe (różne formy pomocy )kwotę-       5.308,64 zł 

4. zasiłki celowe specjalne wypłacono kwotę:       5.698,37 zł 

5. sprawienie pogrzebu przez gminę (MGOPS prowadzi postępowanie spadkowe  celem 

zwrotu kosztów pogrzebu). Wydatek w 2019 na kwotę :-     4.120,00 zł  

Wydatki związane były z dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych. Zgodnie z art. 38 ust.1 

ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe przysługują w szczególności ze względu na 

niepełnosprawność, bezrobocie. Kryteria dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej  

w wysokości 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 528,- zł. 

Wysokość zasiłku stanowi różnicę między kryterium dochodowym osoby lub rodziny a dochodem 

osoby lub rodziny. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50 % różnicy pomiędzy 

kryterium dochodowym osoby lub rodziny a dochodem tej osoby lub rodziny.  

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe  

Plan ogółem stanowi kwotę -      36.600,00 zł  

w tym: plan zadania własne (dodatki mieszkaniowe) -   36.000,00 zł  

 plan zadania zlecone ( dodatek energetyczny) -          600,00 zł 

 

Wykonanie ogółem stanowi kwotę ogólną-    21.286,80 zł 

 w tym: wydatek z zadań własnych (dodatki mieszkaniowe) –  20.851,04 zł 

wydatek z zadań zleconych ( dodatek energetyczny) –       435,76 zł 

Wykonanie procentowe w stosunku do planu dodatku mieszkaniowego stanowi: 57,92 %  

a dodatku energetycznego – stanowi: 72,63%  

 



Wydatek w tym rozdziale stanowią: środki własne gminy i środki z budżetu państwa jako 

zadanie zlecone gminie. 

Regulacja prawna; 

1. ustawa  z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.(Dz.U.2019.2133 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2019.755 ze zm.). 

 

Uchwała nr XLI/236/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie 

upoważnienia  kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. do 

załatwienia  indywidualnych  spraw z zakresu  administracji publicznej dotyczącej przyznania 

dodatków energetycznych – jest w bieżącej realizacji. 

 

Uchwała  nr IX/82/2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp.  z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie 

określenia wzoru  wniosku o wypłatę  dodatku energetycznego. –jest w bieżącej realizacji. 

 

Udzielono pomocy w zakresie dodatków mieszkaniowych dla 17 rodzin, liczba świadczeń - 89 

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest dla wnioskodawcy oraz na konta dla 2 zarządców . 

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych o zasobie komunalnym (gminnym) 

 – 12 dodatków mieszkaniowych  na kwotę – 1.897,39 zł  

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych o zasobie spółdzielczym 

 – 84  dodatków mieszkaniowych na kwotę – 14.580,00 zł  

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych o zasobie własnościowym (prywatnym) 

 – 25 dodatków mieszkaniowcy na kwotę –    4.373,65 zł  

W sprawie ustalenia uprawnienia do dodatku mieszkaniowego wydano również decyzje 

odmowne: -  1 przypadek. 

Dodatki mieszkaniowe przyznawane są na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych. Jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę dla osób, które nie są w stanie 

pokryć kosztów związanych z utrzymaniem lokalu mieszkalnego. Dodatek mieszkaniowy 

przysługuje:  

– najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;  

– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do 

lokalu mieszkalnego;  

– osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich 

własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;  

– innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki 

związane z jego zajmowaniem;  

– osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal 

zamienny albo socjalny.  

Poza posiadaniem jednego z wyżej wymienionych tytułów, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, 

należy posiadać dochód, który jest jednym z warunków, który uwzględnia przyznanie dodatku 

mieszkaniowego. Dochód na osobę w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesięcy 

poprzedzających datę złożenia wniosku nie może być większy niż:  

- 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,  

- 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym;  

Średni dochód na miesiąc oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez  (liczba 

miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. Dochód stanowią wszelkie przychody po 



odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 

oraz na ubezpieczenie chorobowe o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 

Kolejną przesłanką, którą należy spełnić przy ubieganiu się o świadczenie to powierzchnia użytkowa 

mieszkania. 

Konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju musi być potwierdzona w orzeczeniu o stopniu 

niepełnosprawności. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okresy 6 miesięczne. Wysokość 

świadczenia stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię 

zajmowanego lokalu a kwotą, którą powinna opłacić osoba ubiegają cię o dodatek z własnych 

dochodów.  

Dodatek energetyczny  

Osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego 

dodatku energetycznego. Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 

niektórych innych ustaw, wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. 

Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano 

dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej 

zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii 

elektrycznej. Osobie tej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie 

więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej 

dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.  

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii 

elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 

elektrycznej. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego 

ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.  

Kwoty obowiązujące od maja 2019r. do kwietnia 2020r. to kwoty:  

11,37 zł miesięcznie dla osoby samotnej;  

15,80 zł dla gospodarstwa składającego się z 2-4 osób;  

18,96 zł miesięcznie dla gospodarstwa powyżej 5 osób. 

Liczba  rodzin objętych w zakresie  dodatku energetycznego – 3  

Udzielono pomocy z tyt. wypłaty dodatku energetycznego na - 25 świadczeń   

 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe ( świadczenie społeczne) 

 

Plan ogólny stanowi kwotę -    78.000,00 zł  

w tym: plan zadania własne –    21.000,00 zł  

plan dofinansowanie zadania własnego –    57.000,00 zł  

 

Wykonanie ogółem stanowi kwotę -   58.483,60 zł  

w tym: wydatek z zadań własnych -       1.483,60 zł  

wydatek jako dof. zadania własnego -   57.000,00 zł 

Wykonanie procentowe w stosunku do planu pomoc społeczna stanowi: 74,98 % 

 

 Wydatek w tym rozdziale stanowią: środki własne gminy, środki z budżetu państwa jako 

dofinansowanie zadania własnego. 

 

 



Regulacja prawna;  

1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507 ze zm.).  

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego (tekst jednolity Dz. U. 2017. 1788).  

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 

dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U.2018.1358).  

 

Zasiłki stałe zostały wypłacone - 9 osobom w tym: 9 osób to samotnie gospodarujące, liczba 

świadczeń wyniosła - 98. 

Zasiłek stały po spełnieniu kryterium dochodowego przysługuje zgodnie z art.37, ust.1 

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności, 

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub 

niepełnosprawności. 

Maksymalna wysokość zasiłku stanowi kwotę 645,- zł  

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 

Plan ogólny stanowi kwotę -   600.222,00 zł  

w tym: plan zadania własne –   558.213,00 zł  

plan dofinansowanie zadania własnego –     40.791,00 zł  

plan z zadań zleconych -                  1.218,00 zł    

 

Wykonanie ogółem stanowi kwotę -  542.265,40 zł 

w tym: wydatek z zadań własnych -    500.728,42 zł  

wydatek jako dof. zadania własnego -   40.318,98 zł 

wydatek z zadań zleconych -        1.218,00 zł   

Wykonanie procentowe w stosunku do planu pomoc społeczna stanowi: 90,34 %. 

 

Wydatek w tym rozdziale stanowią: środki własne gminy, środki z budżetu państwa jako 

dofinansowanie zadania własnego, środki z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie. 

 W tym rozdziale wypłacono świadczenie społeczne na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 

na podstawie postanowienia sądu. Środki na ten cel pochodzą z zadań zleconych gminie. Regulacja 

prawna ustawa o pomocy społecznej. Wynagrodzenie wypłacono dla 1 osoby z liczbą świadczeń 12 

na kwotę 1.200,00 zł i koszty obsługi 18,00 zł 

Środki były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 468.119,85 zł, co 

stanowi – 86,33 % ogółu wydatków oraz wydatki rzeczowe w kwocie 74.145,55 zł co stanowi -13,67 % 

w stosunku do wydatków. Utrzymanie ośrodka jest zadaniem własnym gminy, finansowanym  

z dwóch źródeł.  

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.  

Plan ogólny stanowi kwotę -     90.400,00 zł  

w tym: plan zadania własne –    78.400,00 zł  

plan z zadań zleconych -   12.000,00 zł  

 

Wykonanie ogółem stanowi kwotę -    61.950,00 zł 

w tym: wydatek z zadań własnych -      51.090,00 zł  

wydatek z zadań zleconych -      10.860,00 zł  



Wykonanie procentowe ogółem w stosunku do planu stanowi: 68,53% w tym: wykonanie planu 

usługi opiekuńcze - 65,17 % , specjalistyczne usługi opiekuńcze – 90,50 %  

 

Wydatek w tym rozdziale stanowią środki własne gminy, środki z budżetu państwa.  

Regulacja prawna; 

1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507 ze zm. ).  

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego (tekst jednolity Dz. U. 2017. 1788).  

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 

dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U.2018.1358). 

4.Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.( Dz.U.2018.1878 ze zm.). 

5.Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej  z dnia 22 września 2005r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych.(Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z póź. zm.).  

 

Uchwała  nr XXXI/198/2017 Rady Miejskiej Borku Wlkp.  z dnia 22 lutego 2017r. 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 od opłat oraz 

trybu ich pobierania - jest w bieżącej realizacji.  

 

Uchwała  nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp.  z dnia 26 listopada 2019 r. 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 - jest w bieżącej realizacji. 

 

Usługami opiekuńczymi objęto pomocą- 16 osób, liczba świadczeń 2620, 

 specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto pomocą-  

2 osoby, liczba świadczeń wynosiła - 362.  

W 2019 r. usługi opiekuńcze świadczone były przez firmę Spółdzielnia Socjalna ARKA z Gostynia 

na podstawie zawartej umowy, która była konsekwencja zapytania ofertowego.  

Usługi świadczono głównie u osób starszych, samotnych, schorowanych, niepełnosprawnych, 

wymagających pomocy osoby drugiej lub, którym rodzina nie była w stanie ich zapewnić. Od dnia 

1.01.2019r. koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosił 19,50 zł. a specjalistycznych usług 

opiekuńczych 30,00 zł. Cena ta została ustalona w oparciu o złożoną ofertę w formie zapytania 

ofertowego zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Osoby i rodziny w zależności 

posiadanego dochodu płacą odpłatność za świadczone usługi zgodnie z tabelą odpłatności ustaloną 

uchwałą Rady Miejskiej. Odpłatność za świadczone usługi stanowi dochód gminy, który wynosi 

(18.465,15 zł). Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, 

opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem. 

Przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy mieć na 

względzie fakt, iż ośrodek działa w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, która jest 

instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom 

przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art.2 ust.1 ustawy o pomocy społecznej). Specjalistyczne 



Usługi Opiekuńcze są przeznaczone dla osób dorosłych wykazujących zaburzenia psychiczne 

wymienione w art.3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: 

1. chorych psychicznie, 

2. upośledzonych umysłowo, 

3. wykazujących inne poważne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem 

wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga takiej formy pomocy 

i opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczone przez osoby 

posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: m.in. psychologa, pedagoga, logopedy, 

pracownika socjalnego, terapeuty zajęciowego, asystenta osoby niepełnosprawnej lub innego zawodu 

dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć te usługi.  

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.  

Plan ogólny stanowi kwotę -      116.200,00 zł  

w tym: plan zadania własne –       28.000,00 zł  

plan dofinansowanie zadania własnego –       88.200,00 zł  

Wykonanie ogółem stanowi kwotę -   112.000,00 zł  

w tym: wydatek z zadań własnych -       23.800,00 zł  

wydatek jako dof. zadania własnego -     88.200,00 zł 

Wykonanie procentowe w stosunku do planu pomoc społeczna stanowi: 96,38 %. 

 

Wydatek w tym rozdziale stanowią środki własne gminy i środki z budżetu państwa jako 

dofinansowanie zadania własnego. 

Regulacja prawna; 

1.   Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2019.1507 ze zm.). 

 

2. Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia 

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 

(M.P.2018.1007). 

 

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie 

rodzinnego wywiadu środowiskowego (tekst jednolity Dz. U. 2017. 1788).  

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów 

dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U.2018.1358).  

Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023-  jest w bieżącej realizacji. 

- wsparcie dla  osób i rodzin  w formie pieniężnej i niepieniężnej. 

 

Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie 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 -  jest w bieżącej realizacji.  



Przyznawanie pomocy dla wnioskodawców tj. dla  osób i  rodzin przyznawana decyzją 

administracyjną  w formie pieniężnej i niepieniężnej. 

 

Uchwała nr III/24/ 2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie 

uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 

2019-20230 - Uchwała w realizacji bieżącej. 

 

W zakresie realizacji  tej uchwały pomocą w formie dożywiania bez konieczności przeprowadzenia 

wywiadu środowiskowego  nie objęto pomocą  dzieci, ponieważ nie było zgłoszeń w powyższym 

zakresie. 

 

 Rzeczywista liczba osób objęta programem -158 osoby.( w tym; osoby korzystające  

z świadczenia pieniężnego na żywność) 

 Liczba osób korzystająca z posiłku - 70 osób w tym: dożywianie dzieci do czasu rozpoczęcia 

nauki w szkole podstawowej - 25 uczniów, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 

- 48 uczniów, pozostałe osoby (dorosłe) otrzymujące posiłek – 3 osoby. Z posiłku skorzystało 26 

rodzin. 

- Dożywianie dzieci w szkole – kwota wydatku ogółem – 52.001,95 zł.  

Jest to zadanie własne gminy o charakterze obligatoryjnym. Gmina otrzymuje dofinansowanie na 

podstawie złożonego wniosku do Wojewody Wielkopolskiego a w wyniku zawartych porozumień 

gmina otrzymuje dotacje.  

-          Zasiłek celowy na zakup żywności  

Z tej formy pomocy skorzystało rodzin –41 , liczba świadczeń – 143 na kwotę- 59.998,05 zł w tym 

: środki własne- 13.685,00 zł, dotacja (dof. zadania własnego) -45.616,00 zł  

 

DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 

Plan ogólny stanowi kwotę -        39.154,00 zł  

w tym: plan zadania własne –         8.330,00 zł  

plan dofinansowanie zadania własnego –       30.824,00 zł  

 

Wykonanie ogółem stanowi kwotę -     38.558,64 zł  

w tym: wydatek z zadań własnych -       7.734,64 zł  

wydatek jako dof. zadania własnego -   30.824,00 zł 

Wykonanie procentowe w stosunku do planu pomoc społeczna stanowi: 98,66 %. 

 

Wydatek w tym rozdziale stanowią środki własne gminy, środki z budżetu państwa jako 

dofinansowanie zadania własnego. 

Stypendia szkolne wypłacane są za okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r. Stypendia szkolne 

wypłacone są na rok szkolny 2018/2019 z realizacją wypłaty za okres od 1.01.2019r. do 30.06.2019r. 

i za okres od 1.09.2019r. do 31.12.2019r. na rok szkolny 2019/2020.  

 Z tego tytułu objęto pomocą:  

Liczbą rodzin korzystających ze stypendiów - 39  

Liczbą dzieci korzystających ze stypendiów - 44 



Wypłacono również zasiłek szkolny dla 1 rodziny  w kwocie 1.158,00 zł. 

 

Regulacja prawna;  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz.U.2019.1481 ze zm.). 

 

Uchwała nr XXXIII/190/2013 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 23 maja 2013r. w sprawie  

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Borek Wlkp. -  uchwała jest w realizacji bieżącej.    

   

Stypendium szkolne przyznawane jest na rok szkolny natomiast  rozliczenie  dotacji otrzymanej ze 

środków budżetu państwa na realizację stypendiów jest za rok kalendarzowy. Każdego roku  do dnia 

15 września wnioskodawca może ubiegać się o stypendium szkole składając wniosek na rok szkolny  

wraz z wymagana dokumentacją.    Po analizie dokumentacji zostaje wydana decyzja administracyjna  

określająca wysokość  przyznanego stypendium, okres i formę rozliczenia. 

DZIAŁ - 855 RODZINA  

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze. 

Plan stanowi kwotę – 6.930.459,00 zł  

Wykonanie stanowi kwotę – 6.900.196,24 zł  

Wykonanie procentowe w stosunku do planu wynosi co stanowi 99,56 % . 

Wydatek w tym rozdziale stanowią  środki z budżetu państwa. 

 

 

Regulacja prawna;  

1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.( Dz.U.2019.2407 

ze zm.).  

2.Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie 

sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu 

informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa 

do świadczenia wychowawczego.(Dz.U.2017.1465). 

 

Uchwała nr XXI/119/2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie 

wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zdań  z zakresu świadczenia 

wychowawczego.  -  jest w bieżącej  realizacji. 

Uchwała jest  zrealizowana – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest wyznaczony do 

realizacji  zadań  ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  

 

Z łącznej sumy wydatków wypłacono na świadczenie wychowawcze kwotę 6.815.984,59 zł, na 

pozostałe koszty na obsługę wydatkowano kwotę 15.275,14 zł, a na koszty wynagrodzenia wraz  

z pochodnymi stanowiły kwotę – 68.936,51 zł.  

Objęto pomocą 820 rodzin  

Liczba świadczeń wypłaconych – 13.374 

Liczba wypłaconych świadczeń (na dzieci) średnio w roku wynosi - 878  

Program Rodzina 500+ to systemowe wsparcie polskich rodzin od nowego okresu zasiłkowego 

świadczenie przysługuje bez dochodu na każde dziecko w rodzinie.    

 



Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 

Plan stanowi kwotę –       2.931.279,00 zł  

w tym: plan zadania własne –             44.828,00 zł  

plan zadania zlecone –        2.886.451,00 zł 

 

Wykonanie stanowi kwotę –      2.786.584,60 zł  

w tym: wydatek zadania własne –             33.980,18 zł  

wykonanie zadania zlecone –       2.752.874,42 zł 

 

Wykonanie procentowe w stosunku do planu ogólnego wynosi co stanowi – 95,07% 

 

Wydatek w tym rozdziale stanowią  środki z budżetu państwa, środki własne gminy 

Regulacja prawna;  

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.(Dz.U.2020.111  ). 

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie 

sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu 

informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa 

do świadczeń rodzinnych (Dz.U.2017.1466). 

3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. (Dz.U.2017.2092 

ze zm. ). 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny 

albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny 

zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna 

(Dz.U.2018.1497). 

5. Uchwała Nr 29 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustanowienia rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 

(M.P.2014.206) 

6. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U.2019.473), 

7.Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. (Dz.U.2018.554 

ze zm. Dz.U.2019.303) 

8. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.(Dz.U.2019.300 ze 

zm. Dz.U.2019.303). 

 

Łączna suma wydatków na zasiłki wynosiła -    2.581.216,29 zł  

obejmowała następujące rodzaje zasiłków: 

świadczeń rodzinnych i świadczenia opiekuńczego w kwocie -  2.187.895,49 zł  

zasiłek dla opiekuna w kwocie –              8.680,00 zł  

specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie-           42.260,00 zł  

świadczenie rodzicielskie –           195.190,80 zł  

funduszu alimentacyjnego w kwocie-         147.190,00 zł 

 

Opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę-        94.433,38 zł  



Obsługa dotyczy kosztów obsługi świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi funduszu 

alimentacyjnego stanowi łącznie kwotę – 111.204,93 zł   

 

Opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne dla 25 matek opiekujących się dziećmi 

niepełnosprawnymi, liczba świadczeń - 304. 

Świadczenia wypłacono zgodnie z wydanymi decyzjami przez ośrodek lub kiedy mają zastosowanie 

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.  

 

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wynosi :  - 480  

Liczba rodzin pobierająca zasiłek rodzinny , w tym :   - 276 

na jedno dziecko         -   86 

na dwa dzieci          –  129 

na trzy dzieci          –   45 

na cztery dzieci i więcej       -   15 

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:  

– 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;  

– 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;  

– 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.  

Świadczenie pielęgnacyjne 

Do świadczeń wypłacanych w ramach systemu świadczeń rodzinnych należy również świadczenie 

pielęgnacyjne. Od 1 stycznia 2010 roku prawo do tego świadczenia ustalane jest niezależnie od 

dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony – do ostatniego dnia miesiąca,  

w którym upływa termin ważności orzeczenia.  

W roku 2019 kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 1583,00 zł miesięcznie; 

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: 

1) nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub  

2) rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej- w celu sprawowania stałej opieki nad osoba 

legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem  

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 

pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji. 

Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi - 620 zł miesięcznie. 

Zasiłek pielęgnacyjny  

W celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy 

innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji przyznawany jest zasiłek 

pielęgnacyjny.  Wysokość zasiłku od stycznia wynosiła 184,42 zł miesięcznie, natomiast od m-ca 

listopada została podwyższona na kwotę  215,84 zł miesięcznie. 

Zasiłek dla opiekuna  

Zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy jest wypłacany w wysokości 620 zł 

miesięcznie. 



Świadczenie rodzicielskie  

Kwota świadczenia wynosi 1000,00 zł miesięcznie z wyjątkami wskazanymi w ustawie  

(w odniesieniu do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych wypłacana kwota przez OPS stanowi 

różnicę między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego zasiłku dla bezrobotnych 

pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych). Kwota świadczenia za 

niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie.  

W odniesieniu do świadczenia rodzicielskiego nie jest stosowane żadne kryterium dochodowe.  

 

Ustawa ,, za życiem”- od stycznia 2017 roku jest realizowana przez ośrodek. 

Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi 

faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego 

zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie 

w wysokości 4.000 zł.   

Fundusz alimentacyjny  

W związku z obowiązującą od 01 października 2008 roku ustawą o pomocy osobom uprawnionym 

do alimentów ośrodek wypłacił przysługujące świadczenia z funduszu. Świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego przysługuje osobie do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy się 

uczy w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku 

posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo, jeżeli dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł. i jeżeli w okresie 

ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących 

zobowiązań alimentacyjnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości 

bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,- zł . 

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności  

w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie  

z ustawowymi odsetkami.  

 

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych opiera się w szczególności na: 

 ścisłej współpracy organu właściwego dłużnika oraz organu właściwego wierzyciela  

z organem prowadzącym postępowanie egzekucyjne, 

 przeprowadzaniu wywiadu alimentacyjnego z dłużnikiem alimentacyjnym przez organ 

właściwy dłużnika alimentacyjnego, 

 odbieraniu oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych, 

 kierowaniu wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego  

(w uzasadnionych przypadkach), 

 kierowaniu wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 ustawy z dnia 6 

 czerwca 1997 r. Kodeks karny (w uzasadnionych przypadkach), 

 zobowiązaniu dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie 

Pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy, 

 zwracaniu się z wnioskami do Starosty Powiatowego o podjęcie działań zmierzających do 

 aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego, 

 przekazywaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu 

lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa  

w art. 28 ust.1, w razie powstania zaległości przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. 



W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ośrodek prowadzi wypłatę świadczeń 

rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych jednorazowych świadczeń 

z tytułu urodzenia, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Liczba dłużników  alimentacyjnych w gminie  - 19. 

Zadłużenia – postepowanie wobec dłużników alimentacyjnych.   

Ogólna kwota zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego wynosi 1.402.226.66 zł w tym: 40% wobec gminy wynosi 561.010.66 zł, odsetki 

stanowią kwotę: 521.100,48 zł, koszty upomnienia 104,80 zł. 

W 2019 r. odzyskano ogółem kwotę – 63.849,09 zł w tym: należność główna to kwota- 30.423,77 zł 

w tym: dochody dla  gminy 40% - 12.169,51 zł, odzyskane odsetki stanowią kwotę – 33.399,57 zł., 

koszty upomnienia  25,75 zł.  

Stan zadłużenia z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej ogółem wynosi – 167.185,94 zł., w tym: 

wobec gminy zadłużenie wynosi – 83.593,15 zł. 

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny  

Plan wynosił: 1.500,00 zł  

Wykonanie:   1.371,67 zł  

Wykonanie procentowe w stosunku do planu wynosi co stanowi 91,44 % . 

Wydatek rozdziale stanowią środki z budżetu państwa jako  zadanie zlecone gminie. 

Regulacja prawna;  

 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2017.1832 ze zm. ). 

 

 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 .  

 

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje również tym rodzicom, którzy mają lub  

w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili 

składania wniosku.  

Kartę Dużej Rodziny w 2019 r. wydano ogółem – 464 kart  

226 osób złożyło wnioski.  

Na obsługę programu wydano 1.371,67 zł (koszty wynagrodzenia). 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  

http://www.rodzina.gov.pl/


 

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 

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- 16 kart WKR. 

W roku sprawozdawczym wpłynęło 8 wniosków.  

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny  

Plan stanowi kwotę –       394.050,00 zł  

plan zadania zlecone –        330.078,00 zł 

zadania własne (par.203) –              7.100,00 zł  

zadania własne -          56.872,00 zł 

 

Wykonanie stanowi kwotę –      353.663,06 zł  

w tym: wydatek zadania własne ( par.203) –        7.100,00 zł  

wydatek zadania własne -           24.789,44 zł  

wykonanie zadania zlecone –         321.773,62 zł 

 

Wykonanie procentowe w stosunku do planu ogólnego wynosi co stanowi – 89,75% 

 

Wydatek w tym rozdziale stanowią środki własne gminy, środki z budżetu państwa jako 

dofinansowanie zadania własnego, środki zlecone gminie. 

 

 

https://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/


Regulacja prawna;  

1.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz.U.2019.1111 ze zm.). 

 

Uchwała  nr XXIV/125/2012 Rady 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 realizacji bieżącej. 

 

Uchwała nr XV/127/2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie  

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022. 

 

Na realizację  uchwały gmina zabezpiecza środki  w budżecie ośrodka. Wspieranie rodziny 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych poprzez przydzielenie 

„ Asystenta rodziny” . 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. 

Gmina pozyskuje środki  na zatrudnianie asystenta rodziny również  z resortowych programów. 

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny  i systemu pieczy zastępczej na rok 

2019, ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 

na rok 2019.  

Gmina Borek Wlkp. przystąpiła do konkursu i złożyła oświadczenie o przyjęciu dotacji  

pozyskując w ten sposób środki na realizację zadania własnego w kwocie – 7.100,00 zł. 

Pozyskane środki  przeznaczone są na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny. 

 Tutejszy ośrodek bezpośrednio zajmował się dokumentacją związaną z złożeniem ofert oraz 

bezpośrednio realizował to zadanie.  

Program był realizowany od m-ca stycznia 2019r. do grudnia 2019r., w wyniku którego można 

wydatkować środki na asystenta rodziny, który był zatrudniony na umowę o pracę w wymiarze ½ 

etatu a od m-ca września na 0,75 etatu. Pozostałe koszty obsługi asystenta ( mi. delegacje, szkolenia) 

ponosi gmina ze środków własnych gminy. Rodziny objęte pomocą asystenta zostały wytypowane 

przez pracowników socjalnych i na podstawie postanowienia sądu. 

Wsparcie dotyczy rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych.  

Asystent pracuje pomagając 9 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 - 9 z tego; 

wszystkie rodziny korzystają z tej formy wsparcia powyżej 1 roku.  

 

Świadczenie „Dobry Start” (300 zł) - zadanie zlecone gminie 

Plan stanowi kwotę –        319.200,00 zł  

Wykonanie stanowi kwotę –       311.400,00 zł  

 

Wykonanie procentowe w stosunku do planu ogólnego wynosi co stanowi – 97,56 % 



Wydatek stanowią środki zlecone gminie. 

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 ze zm.). 

 

Wydatkowano środki na świadczeni społeczne w kwocie – 311.400,00 zł  

Środki wydatkowane były na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie: 8.630,64 

zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie - 1.742,98 zł. Łącznie stanowi to kwotę na obsługę –  

10.373,62 zł 

Liczba rodzin – 693 

Liczba świadczeń – 1.038 

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.  

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zadania własne gminy. 

Plan ogólny stanowi kwotę -    25.000,00 zł  

Wykonanie ogółem stanowi kwotę -   20.476,53 zł  

Wykonanie procentowe w stosunku do planu pomoc społeczna stanowi: 81,91 %. 

 

Wydatek w tym rozdziale stanowią środki własne gminy. 

 

Regulacja prawna; 

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.(Dz.U.2019.1111 ze zm. ). 

 

Uchwała  nr XXIV/125/2012 Rady 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  w realizacji bieżącej. 

 

Uzasadnienie wydatku: Gmina Borek Wlkp. właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka 

przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Równowartością 10% wydatków na 

opiekę i wychowanie za osobę w pierwszym roku pobytu w pieczy zastępczej i 30% wydatków na 

opiekę i wychowanie za osobę w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej. Podstawa prawna (art.191 

ust. 9 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w rozdziale - zasady 

finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej). Gmina Borek Wlkp. wydatkuje 

środki na pieczę zastępczą za 4 dzieci z 4 rodzin.  

Troje dzieci przebywa w rodzinie zastępczej spokrewnionej natomiast jedno dziecko przebywa  

w rodzinie zastępczej niespokrewnionej.  

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne - zadania zlecone gminie. 

 



Plan ogólny stanowi kwotę -      27.161,00 zł  

Wykonanie ogółem stanowi kwotę -    25.430,85 zł  

Wykonanie procentowe w stosunku do planu pomoc społeczna stanowi: 93,63 %. 

świadczenia rodzinne  

- 18 osób - 215 świadczeń na kwot - 25.430,85 zł 

Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

 rodzinne(specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne) finansowane są  

w całości przez budżet państwa. 

 

Rozdział 85595 – Pozostała działalność / zadanie własne gminy/ 

Plan ogólny stanowi kwotę -     61.240,00 zł  

Wykonanie ogółem stanowi kwotę -   49.112,63 zł  

Wykonanie procentowe w stosunku do planu pomoc społeczna stanowi: 80,20 %. 

 

Wydatek w tym rozdziale stanowią środki własne gminy. 

Regulacja prawna;  

1.Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy( Dz.U.2010.238.1586 ze zm. do Dz.U.014.1752) 

 

Ogólnej kwoty wydatków wydatkowano na poszczególne rodzaje świadczeń: 

 napoje ( prace społecznie użyteczne, ekwiwalent za odzież)-      243,03 zł 

 świadczenia dla osób za wyk. prace społecznie użyteczne -              2.877,50 zł 

 obsługa osób niepełnosprawnych w kwocie- ZAZ Leonów -          40.080,00 zł 

 usługa transportowa –            415,50 zł 

 zakup materiałów i wyposażenia –                      996,60 zł 

 usługa gastronomiczna (wigilia dla osób samotnych)-      4.300,00 zł 

 szkolenia (bhp prace społecznie użyteczne)                    200,00 zł  

Regulacja prawna;  

1.Porozumienie nr 2  z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie  organizacji prac społecznie użytecznych 

pomiędzy Starosta Gostyńskim a Gminą Borek Wlkp.( wprowadzone aneksami). 

2.Porozumienie nr 3  z dnia 4 lipca 2019r. w sprawie  organizacji prac społecznie użytecznych 

pomiędzy Starosta Gostyńskim a Gminą Borek Wlkp.( wprowadzone aneksami) 

 

 

GMINA ORGANIZUJE PRACE  SPOŁECZNIE  UŻYTECZNE  

Prace społecznie użyteczne w naszej gminie są wykonywane corocznie  od kilku lat. Burmistrz Borku 

Wielkopolskiego  zawarł  w m-cu kwietniu 2019 r. porozumienie z Dyrektorem Powiatowego Urzędu 

Pracy w Gostyniu  odnośnie organizacji prac społecznie użytecznych. Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjną przy współpracy sołtysów  miejscowości  

w której są wykonywane prace oraz Spółdzielnią Socjalną Pomocna Dłoń. Prace te odbywają się bez 

nawiązania stosunku pracy ani umowy o pracę.  



Program Prac Społecznie Użytecznych jest skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Uczestnictwem w tych pracach obejmuje także 

osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym. Głównym celem programu jest aktywizacja społeczno 

- zawodowa tych osób, które korzystają jednocześnie z pomocy społecznej. W roku 2019 z gminy 

Borek Wlkp. uczestniczyło w ramach prac społecznie użytecznych 4 osoby w tym: 2 osoby 

przepracowały 7 miesięcy, 1 osoba 1 miesiąc, 1 osoba 4 miesiące. Skierowane w ten sposób osoby 

wykonywały proste prace w miejscu swego zamieszkania. Bezrobotni zobowiązani byli do 

przepracowania 10 godzin w tygodniu., a w miesiącu 40 godzin. Za każdą godzinę pracy osoby 

otrzymywały świadczenie pieniężne w kwocie 8,30 zł. natomiast od m-ca czerwca   8,50 zł. za jedną 

godzinę. 

Zgodnie z zawartym porozumieniem osoby wykonywały prace społecznie użyteczne od miesiąca 

maja 2019r. do listopada 2019 r.  

Ogółem wydatkowano  kwotę  6.409,40 zł na świadczenie osobom wykonujące  prace społecznie 

użyteczne.  Wydatek ze środków  własnych gminy stanowi kwotę: 2.877,50 zł , pozostałą wysokość 

świadczenia pieniężnego refunduje Fundusz Pracy w kwocie: 3.531,90 zł . 

POMOC SPOŁECZNA 

Świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych i zleconych ogółem - 152. 

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej ogółem 122 rodziny – liczba osób w rodzinie 325,  

w tym: wyłącznie praca socjalna dla 34 rodzin – osób w rodzinach 101. Praca socjalna w oparciu  

o zawarty kontrakt socjalny – 4 osoby – liczba osób w rodzinach – 11. 

 

Osobom i rodzinom przyznano pomoc z niżej podanych powodów  

 

Wyszczególnienie powodów pomocy 

 

Liczba osób Liczba osób  

w rodzinach 

ubóstwo 46 131 

bezdomność 10 10 

potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności 2 13 

bezrobocie 35 103 

niepełnosprawność  40 99 

długotrwała choroba 34 44 

przemoc w rodzinie 12 38 

bezradność w opiekuńczo- wychowawczych 7 38 

alkoholizm 12 26 

trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 

zakładu karnego 

1 1 

  

 

Jednym z bardzo istotnych zadań realizowanych w OPS a wynikających z art. 45 ust. 1-4 Ustawy  

o pomocy społecznej jest świadczenie usług w formie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność 

zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do 

funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz na 

tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Nawarstwiające się problemy dnia codziennego 

powodują, iż ludzie wymagają wsparcia osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem. 

Działalność pracowników socjalnych ukierunkowana jest w szczególności na osoby samotne, chore, 

niepełnosprawne, rodziny niepełne, wielodzietne, wykazujące bezradność, w szczególności  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wśród usług świadczonych przez pracowników 



socjalnych do najważniejszych i najczęstszych należą: praca socjalna na rzecz zapewnienia 

godziwych warunków mieszkaniowych,   praca socjalna na rzecz poprawy stanu zdrowia, praca 

socjalna na rzecz zapewnienia opieki osobom starszym czy niepełnosprawnym,  praca socjalna na 

rzecz zapewnienia właściwego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży, praca socjalna na 

rzecz poprawy funkcjonowania rodziny, praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania osób  

z problemem alkoholowym.  

Uaktywnianie osób korzystających z pomocy oraz wyzwalanie sił tkwiących w nich samych odbywa 

się w szczególności poprzez zawieranie  kontraktów socjalnych. 

Rozwiązywanie problemów socjalnych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej wymaga szerokiej 

współpracy z licznymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie  

gminy Borek Wlkp. 

 

Zespół Interdyscyplinarny 

Zespół Interdyscyplinarny składa się z 12 członków powołany zarządzeniem Burmistrza Borku 

Wlkp. 

 

Obsługę administracyjno-techniczną w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia 

Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Zespół Interdyscyplinarny 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. 

Wydatku finansowego w roku 2019r nie poniesiono: członkowie korzystali z  bezpłatnego szkolenia. 

Koszty  zakupu materiałów i koszty pocztowe  wydatkowane są z kosztów utrzymania ośrodka. Na 

zakup materiałów promocyjnych wydano  kwotę 996,60 zł. 

W roku 2019 odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego czyli zgodnie 

z ustawą, która określa, że posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 

raz na trzy miesiące. Z każdego posiedzenia sporządzana jest lista obecności oraz protokół. 

W 2019 roku do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 13 formularzy 

„Niebieskiej Karty” - A w tym: 8 kart założonych przez przedstawicieli Policji, 4 karty założone 

przez przedstawiciela pomocy społecznej (pracownik socjalny), 1 karta założona przez 

przedstawiciela Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wszczęcie procedury obliguje 

przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do ustalenia grupy specjalistów wchodzących  

w skład Grup Roboczych.  

W 2019 roku powołano 12 grup roboczych zaznaczając, że jeden skład grupy roboczej pracował  

z rodziną w której wpłynęły tego samego dnia  dwie NK w przedstawionym w składzie: pracownik 

socjalny, dzielnicowy, przedstawiciel oświaty, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i pielęgniarka.  

 

Regulacja prawna;  

1.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemowy w rodzinie.(Dz. U. 2020.218). 

 

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 – jest w bieżącej realizacji. 



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  w bieżącej realizacji.  

 

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.  

 

Zatrudnienie w MGOPS 

W roku 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia na podstawie umowy o pracę  

15 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty – 12,37 - w tym; kierownik pełen etat, główny 

księgowy 1/8 etatu, księgowy pełen etat, referent ds. kadr i płac pełen etat, inspektor ds. świadczeń 

rodzinnych pełen etat, referent d.s. świadczenia wychowawczego pełen etat,  dwóch referentów  

realizujących (ŚW i ŚR) na ½ etatu, pracowników socjalnych w tym: specjalistów pracy socjalnej – 

3 etaty, 1 pracownik socjalny  zatrudniony na ½ etatu., asystent rodziny zatrudniony na umowę o 

pracę w systemie zadaniowym – 1 pracownik na ¾ etatu. Pracownik zatrudniony na stanowisku 

sprzątaczki na ½ etat. Dwóch pracowników przebywa na  urlopach macierzyńskich. 

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej. 

Gmina Borek Wielkopolski otrzymała  cztery darmowe miejsca na wypoczynek letni dzieci  

i młodzieży szkolnej. Podział miejsc dokonał Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.  Letni 

wypoczynek był finansowany  ze środków Wojewody Wielkopolskiego.  

W związku  z powyższym pracownicy socjalni  Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Borku Wlkp. wytypowali czworo dzieci, którzy spełniali  warunki naboru wskazane w ustawie  

o systemie oświaty. Wyznaczony termin wypoczynku: wyznaczony został  od dnia 22.06.2019r. do 



dnia 05.07.2019r. Dzieci wypoczywały w Pokojach Gościnnych „U Helenki”, ul. Sadelska  44a,  

Murzasichle. 

Nad organizacją  w zakresie bezpiecznego transportu dzieci do miejsca zbiórki tj. do miejscowości 

Gostyń czuwa wyznaczony pracownik socjalny tutejszego ośrodka .  

 

Sprzęt rehabilitacyjny (pomoc dla mieszkańców). 

Ośrodek użycza bezpłatnie na okres potrzeb mieszkańcom sprzęt rehabilitacyjny  tj. (wózki 

inwalidzkie, stałe balkoniki rehabilitacyjne, balkoniki na kółkach, kule łokciowe). Sprzęt 

rehabilitacyjny jest systematycznie wypożyczany. Staramy się poprzez apele dla mieszkańców 

uwrażliwiać i zachęcać do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.  Społeczność lokalna z własnej 

inicjatywy również oferuje pomoc tj. różnego rodzaju sprzęty, meble, odzież itp.  

Pomoc mieszkańcom w okresie zimowym. 

Ośrodek uczestniczy corocznie w Powiatowym programie pomocowym „Zima”, który realizowany 

jest 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, posiłku dla potrzebujących w oparciu o przepisy ustawy 

o pomocy społecznej.  Realizacja usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy osoby drugiej. 

 

 

 

Działania M-GOPS na rzecz osób starszych, samotnych ( integracja społeczna)„Wieczerza 

wigilijna”  

Wigilia to czas otwarcia się na drugiego człowieka na jego potrzeby czas refleksji nad 

wartością życia. Dlatego też władze samorządowe jak i organizatorzy spotykają  się z osobami 

zaproszonymi na wieczerzy wigilijnej. W roku 2019 wieczerza wigilijna odbyła się w dnia  

16 grudnia dla osób samotnych, samotnie mieszkających i Klubu Seniora  z gminy Borek Wlkp., 

którą wspólnie spędzaliśmy w siedzibie Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp.  

W  spotkaniu uczestniczył burmistrz Borku Wlkp. Marek Rożek, zastępca burmistrza Jolanta 

Chudzińska,. Swoją obecnością zaszczyciły nas osoby duchowne ks. Proboszcz Tadeusz Lorek,  

ks. Antoni Adamski,  siostra Marietta służebniczka Niepokalanego Poczęcia NMP w Borku Wlkp.,  

przedstawicielka Parafialnego Zespołu Caritas Renata Ratajczak, dyrektor Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. Justyna Chojnacka  i nauczycielka Zespołu Przedszkolno-

Szkolnego w Borku Wlkp. Regina Kot, kierownik i pracownicy socjalni tut. ośrodka oraz pracownik 

ds. promocji Urzędu Miejskiego. Spotkanie rozpoczęło się jasełką dzieci z Przedszkola 

Samorządowego w Karolewie „Pod Dębem” z grupy Pszczółki  pod kierunkiem Aliny Szczepaniak.  

Następnie burmistrz Borku Wlkp. złożył życzenia świąteczne wszystkim uczestnikom, jednocześnie 

dziękując za przybycie, a także podziękował osobom, które zaangażowały się by zorganizować to 

spotkanie. Następnie  ks. Proboszcz Tadeusz Lorek  odczytał fragment Pisma Świętego oraz złożył 

życzenia bożonarodzeniowe. Jak każe tradycja, uczestnicy wigilii łamali się opłatkiem i składali sobie  

życzenia. Tradycyjnie podano potrawy wigilijne. Na spotkanie wigilijne przygotowano program 



artystyczny o tematyce wigilijnej i świątecznej oraz zaplanowano wspólne śpiewanie kolęd.  W dniu 

wigilii odwiedzili nas harcerze z światełkiem betlejemskim oraz przedstawili inscenizację 

artystyczną. Harcerze byli przygotowani pod kierunkiem pani Agnieszki Nawrockiej. Akcentem 

artystycznym wieczerzy wigilijnej był występ  zespołu Borkowiacy i zespół ludowy ”TO MY” . Po 

oficjalnym występie zespołu Borkowiacy wszyscy wspólnie śpiewali kolędy, wprowadzając tym 

samym bardzo miły i niezapomniany nastrój. Wszystkim zebranym uczestnikom towarzyszyła 

rodzinna i życzliwa atmosfera. Należy zaznaczyć, że każdy uczestnik spotkania opłatkowego 

otrzymał prezent  świąteczny(fundator PBS Gostyń) i paczkę żywnościową. Parafialny Zespół Caritas 

współpracując z tut. ośrodkiem, dzięki darczyńcom przekazał wszystkim uczestnikom  wigilii paczki 

żywnościowe. Do akcji caritas także przyłączyła się firma Mróz sp. z o.o. przekazując asortyment 

wędliniarski. Wyłoniono najstarszego uczestnika wigilii  96 lat. Warto podkreślić, iż uczestnicy mieli 

zagwarantowany transport przez tutejszy ośrodek, a środki finansowe na przygotowanie wigilii 

zostały zabezpieczone w budżecie gminy.  

 

Pomoc dla rodzin i osób starszych, samotnych „Upominki świąteczne”  

Tutejszy ośrodek brał udział w akcji „MIKOŁAJE 2019” we współpracy z inicjatorami tj. ze 

Stowarzyszeniem „Dziecko” i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Akcja 

realizowana jest również przy współpracy szkół pod kierunkiem pedagogów szkolnych.  

Przygotowane paczki świąteczne zostały przekazane dla 18 dzieci oraz dla 15 osób starszych  

i niepełnosprawnych.  

Łącznie z  akcji świątecznej skorzystały 33 osoby.  

Ponadto pracownicy socjalni uczestniczyli w typowaniu i pomocy w wypełnianiu dokumentacji do 

akcji „ szlachetna paczka”. 

Z tej formy  pomocy  skorzystały 3 rodziny z ilością osób w rodzinie  11.  

 

 

Współpraca  z organizacją  pozarządową. 

Współpraca z parafialnym Zespołem Caritas w Borku Wlkp. w zakresie proponowania osób 

potrzebujących do paczki żywnościowej w ramach projektu w roku 2019. Bon żywnościowy do 

wykupienia w market „Biedronka”. Ponadto współpraca w zakresie pomocy żywnościowej dla osób, 

które uczestniczą na wieczerzy wigilijnej pozyskanej przez darczyńców. 

Potrzeby:  

Analiza realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. zadań przedstawionych w 

sprawozdaniu za 2019 r. pozwala określić potrzeby w zakresie pomocy społecznej. Wymienić należy 

potrzebę modernizacji pomieszczenia wc - toaleta dla osób niepełnosprawnych i klientów pomocy 

społecznej oraz  malowanie elewacji zewnętrznej. Punktu wsparcia dla kobiet przemocy, klubu AA, 

AL.-Anon. 

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. 

Na dzień dzisiejszy cele planowane w strategii nie zostały zrealizowane tj.  Dom Dziennego Pobytu, 

punktu wsparcia dla kobiet przemocy , klubu AA, AL.-Anon, DDA, grup wsparcia szkoła dla 

rodziców. 

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). 

2. 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 – bieżąca realizacja. 

   PROFIL  POMOC SPOŁECZNA  

1. Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2019 r.  

 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. 

2. Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych objęte wsparciem asystenta rodziny w 2019 r. 

 

W gminie 9 rodzin  korzysta z pomocy społecznej z tytułu bezradności w sprawach 

opiekuńczo- wychowawczych. 

3. Dostępność kadry socjalnej w gminie w 2019  

 



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  ¾ 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 III/26/2018 Rady Miejskiej Borku Wlkp.  

z dnia 19 grudnia 2018 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. 

Dochody z tego tytułu w roku 2019 wyniosły 137 374,76 zł. W 2019  roku na realizację zadań ujętych 

w programach wydatkowano kwotę 116 674,34s zł. 

 W 2019 roku odbyło się 7 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. Koszt wynagrodzeń dla członków GKRPA to 4 900 zł. 

 

Zadania zawarte w programach były realizowane poprzez: 

 

I. Zwiększenie dostępności i skuteczności terapii dla osób uzależnionych  

i współuzależnionych. 

Jednym z podejmowanych działań jest 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.  

Problemy osób zgłaszających się do psychologa dotyczyły następujących obszarów: 

a) rozpoznanie problemu (9 osób), 

b) motywowanie do podjęcia psychoterapii, leczenia (8 osób), 

c) motywowanie do zmiany wzoru picia (8 osób), 

d) wsparcie po odwyku (1 osoba), 

e ) pomoc młodzieży pijącej i rodzinom ( 3 osoby), 

f) wspieranie dzieci w rodzinach alkoholowych (13 osób), 

g) doznający przemocy w rodzinie (31 osób), 



h) motywowanie stosujących przemoc (2 osoby), 

i) informowanie o miejscach specjalistycznej pomocy (13 osób). 

Terapeuta udzielił 42 porad, z których większość dotyczyła pomocy osobom   z problemem 

alkoholowym oraz mającym problem z innymi środkami psychoaktywnymi. Podczas spotkań 

motywowano do utrzymania abstynencji oraz rozwijania umiejętności służących trzeźwieniu.  

W związku z prowadzonymi oddziaływaniami o charakterze motywującym 4 osoby zdecydowały się 

na leczenie w  Oddziale Leczenia Uzależnień w Kościanie, a 3 osoby podjęły leczenie w Poradni 

Zdrowia Psychicznego. Kilka osób uczestniczących w spotkaniach z powodu problemów  

z nadużywaniem alkoholu rozpoznały u siebie zachowania o znamionach przemocy w rodzinie,  

w trakcie spotkań zweryfikowały je i podjęły kroki w kierunku zmiany.  

Koszt funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego to 9 240 zł. 

 

II. 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. 

W 2019 roku wpłynęło 7 nowych spraw dotyczących problemu alkoholowego oraz  

zajmowano się  sprawami, które miały swój początek przed 2019r.  

• Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili  

9 rozmów interwencyjno-motywujących. 

• 2 osoby zostały skierowane na badanie przez biegłego psychologa i psychiatrę w celu wydania 

opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (1 512 zł – 

wydano 4 opinie). 

•  Do Sądu Rejonowego w Gostyniu skierowano 1 wniosek o wszczęcie postępowania o leczenie 

odwykowe. 

 

III. 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 ( 21 970,00 zł), m.in: 

- ‘Smak życia, czyli debata o dopalaczach”- program oprócz dostarczenia młodzieży wiedzy na temat 

”dopalaczy” porusza tematykę najczęściej używanych substancji psychoaktywnych, takich jak 

alkohol, nikotyna, amfetamina, marihuana. Jest to program profilaktyki uniwersalnej bazujący na 

metodach aktywizujących, adresowany do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat. 

- „Cukierki”-skierowany dla dzieci przedszkolnych i uczniów nauczania zintegrowanego szkoły 

podstawowej.  Przybliża dzieciom m.in. podstawowe informacje na temat środków uzależniających 

i zagrożeń z nimi związanych, , nauka współpracy jako forma zapobiegająca zachowaniom 

agresywnym, kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, 

nauka postaw asertywnych wobec osób nieznajomych 



- 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. 

- „Fonoholizm, czyli smartfon jak narkotyk”, 

- „Profilaktyka uzależnień”, 

- „Cyberprzemoc”, 

- „Przeciwdziałanie mowie nienawiści”. 

 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 w kwocie: 32 001,76 zł. 

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. 

300,58 zł przeznaczono na organizację akcji profilaktycznych i konkursów, m.in „Papierosom – 

Stop!”. Rozpowszechniano informacje 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, których koszt 

wyniósł  1 149,60 zł. 

Kwotę 39 790,50 zł wydatkowano na budowę, doposażenie placów zabaw oraz terenów sportowo 

rekreacyjnych, na których dzieci i młodzież mogą atrakcyjnie i bezpiecznie spędzać czas.  

 

IV. 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.  

 

V. W 2019 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 2019 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. 

VI. W 2019 roku wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

a) do spożycia poza miejscem sprzedaży (według zawartości alkoholu): 



- do 4,5% oraz piwa: 6 zezwoleń, 

- od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa: 5 zezwoleń, 

- pow. 18%: 7 zezwoleń; 

            b)  do spożycia w miejscu sprzedaży (według zawartości alkoholu): 

                  - do 4,5% oraz piwa: 1 zezwolenie, 

- od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa: 1 zezwolenie, 

- pow. 18%: 1 zezwolenie. 

Wydano również 15 zezwoleń jednorazowych. 

 

9.3. Ochrona zdrowia 

Szczepienia przeciwko HPV 

W roku 2019 w ramach realizacji „ Programu profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2019-2023” 

zostały zaszczepione 26 dziewczynki zameldowane na terenie Gminy Borek Wlkp. Szczepieniem 

ochronnym objęto dziewczynki urodzone w roku 2005. 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. Zaszczepienie jednego 

dziecka wynosił 180 zł. W zawiązku z tym, że podawane są 3 dawki leku całkowity koszt 

zaszczepienia jednej dziewczynki wynosił 540 zł, koszt dokonania szczepienia ochronnego dla 26 

dziewczynek w roku 2019 wynosił 13.860,00 zł, co stanowiło 72,95% wykorzystania środków 

przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2019.  

„Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2019-2023” został przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej 

Borku Wlkp. Nr XLIX/311/2018 z dnia 12 września 2018 roku.   

W roku 2020 planuje się zaszczepienie 40 dziewczynek z rocznika 2006.  

 

10. Bezpieczeństwo Gminy  

10.1.Policja – funkcjonuje wspólny posterunek dla Gminy Borek Wlkp. i Gminy Pogorzela. 

10.2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

1. Ochrona przeciwpożarowa: 

a/ ochotnicze straże pożarne  

Plan budżetu na 2019 r. wyniósł 226.925,00zł – wykonanie 219.752,12, tj. 96,84% 

Gmina za kwotę 58.430,39 zakupiła używany samochód pożarniczy Jelcz ze zbiornikiem wodnym 

4000 litrów, udzieliła dotacji: w kwocie 10.000,00 zł na remont remizy w Skokowie, zakup syreny 

alarmowej i aparatu powietrznego dla OSP w Karolewie oraz aparatu powietrznego i wyposażenia 

przyczepki samochodowej dla OSP w Borku Wlkp.  

b/ ochotnicze straże pożarne – pozostała działalność 

Plan budżetu wyniósł 9.700,00zł – wykonanie 9.621,78zł tj. 99,19% 

c/ zarządzanie kryzysowe 

Plan budżetu wyniósł 3.500,00 zł – wykonanie 577,83zł tj. 16,51% 

 

DZIAŁ 754 – rozdział 75412 - OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 

 
 

§ 

Treść Plan na 2019 r. 
Wykonanie  

31.12.2019 r. 
% 

Planowana kwota ogółem, 

w tym: 

fundusz sołecki 

226925,00 219752,12 96,84 

5505,00 5504,40 99,99 



2820 
Dotacje celowe z budżetu dot. 

stowarzyszeń 
5000,00 5000,00 100,00 

3030 Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 

9020,00 8649,40 95,89 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 660,00 651,51 98,71 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16560,00 16560,00 100,00 

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia: 35369,00 32554,98 92,04 

- Ochotnicze straże pożarne 34500,00 31685,98 91,84 

- Fundusz sołecki Zalesie 869,00 869,00 100,00 

4260 Zakup energii 18800,00 18060,93 96,07 

4270 Zakup usług remontowych 4000,00 3891,16 97,28 

4280 Zakup usług zdrowotnych 2500,00 2200,00 88,00 

4300 

Zakup usług pozostałych 39016,00 38657,21 99,08 

- Ochotnicze straże pożarne 34380,00 34021,81 98,96 

- Fundusz sołecki Zalesie 4636,00 4635,40 99,99 

4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii 

komórkowej 
1800,00 1385,49 76,97 

4430 Różne opłaty i składki 9200,00 9111,05 99,03 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b. 60000,00 58430,39 97,38 

6230 
Dotacje celowe z budżetu poza 

sektorem finansów publicznych 
25000,00 24600,00 98,40 

 

 

Ad. § 2820   

Dotacje celowe z budżetu dot. stowarzyszeń 

OSP Borek Wlkp. – dotacja dla na zakup materiałów i wyposażenia do 

przyczepki samochodowej: zakupiono materiały do zabudowy oraz 

wyposażenie przyczepki: profile, hak holowniczy, 2 kanistry, 4 węże 

5000,00 

 

 

 

 

Ad. § 3030   

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent pieniężny za udział  

w działaniach ratowniczych i szkoleniach 

 

OSP Borek Wlkp. – działania ratownicze 7245,40 

OSP Karolew – działania ratownicze 1404,00 

Razem 8649,40 

 

Ad. § 4110   

Składki na ubezpieczenia społeczne 

 



Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych 

konserwatorów sprzętu - kierowców 
651,51 

 

Ad. § 4170   

Wynagrodzenie miesięczne konserwatorów sprzętu p.poż  - kierowców OSP  

i Komendanta Gminnego ZOSP RP 

 

Wynagrodzenie konserwatorów sprzętu – kierowców OSP:  

Borek Wlkp., Jeżewo, Karolew, Zalesie, Zimnowoda 
16560,00 

  

Ad. § 4210 

Zakup materiałów i wyposażenia  

 

Paliwo, olej napędowy do pojazdów i sprzętu silnikowego 17191,66 

Zakupiono olej, filtry do samochodów OSP Borek Wlkp., Jeżewo i 

Zimnowoda,  tlen medyczny do butli OSP Jeżewo i Zalesie, płyn ad 

blue, płyn hamulcowy, części do naprawy samochodu Star 244 OSP 

Borek, rozrusznik OSP Jeżewo, sensor miernika wielogazowego, 

pistolet do piany i pianki do gniazd os i szerszeni, materiały do 

konserwacji  samochodów, szczotki i wyciory, baterie do lampek, router 

i kabel sieciowy do łączności  

7396,17 

Zakupiono kombinezon do szerszeni, rękawice techniczne  800,00 

Zakupiono sorbent i środek sintan 2195,00 

Zakupiono 4 opony do samochodu Star 244, gaśnice do remiz OSP 4098,15 

Razem 31658,98 

Zakupiono bojowy mundur strażacki dla OSP Zalesie 869,00 

Ogółem 32554,98 

 

Ad. § 4260 

Zakup energii 

 

Zużycie gazu w remizach OSP Borek Wlkp., Jeżewo, Karolew 

18060,93 Zużycie energii elektrycznej w remizach oraz przez syreny alarmowe    

Zużycie wody w remizach OSP 

Razem 18060,93 

 

Ad. § 4270 

Zakup usług remontowych 

 

Remont tylnych drzwi, naprawa układu hamulcowego i zaworu 

elektryczno – pneumatycznego blokady mostu oraz układu 

hamulcowego w samochodzie pożarniczym Star 244 OSP Borek Wlkp.; 

naprawa samochodu Żuk – OSP Skoków, syreny alarmowej przy 

remizie w Głogininie oraz pilarki OSP Bruczków 

3891,16 

Razem 3891,16 



 

Ad. § 4280 

Zakup usług zdrowotnych 

 

Badania lekarskie strażaków ratowników gminy Borek Wlkp. oraz 

specjalistyczne kierowców OSP Karolew 
2200,00 

 

Ad. § 4300 

Zakup usług pozostałych 

 

Obowiązkowe badania techniczne pojazdów pożarniczych 1708,95 

Przegląd instalacji gazowej w remizach  560,00 

Przeglądy 12 aparatów powietrznych i masek OSP Borek i OSP 

Karolew oraz przegląd mierników wielogazowych OSP Karolew i (OSP 

Borek Wlkp. wraz z kalibracją) 

4768,18 

Przeglądy samochodów i wymiana oleju – Ford OSP Zimnowoda, Star 

Man OSP Karolew 

892,98 

Przegląd instalacji antenowych w samochodach pożarniczych 450,00 

Przegląd zestawu hydraulicznego Holmatro w OSP Borek Wlkp. 947,10 

Szkolenie - kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy strażaków (OSP 

Borek, Jeżewo, Karolew) 

4450,00 

Utwardzenie terenu przed remizą w Głogininie wraz z dokumentacją – 

mapy, naniesienie na mapy 

8277,19 

Utwardzenie terenu przed remizą w Zalesiu wraz z dokumentacją – 

mapy, naniesienie na mapy 

4996,30 

Napełnienie butli tlenem (OSP Borek i Karolew) 183,60 

Legalizacja 7 butli – OSP Borek 350,00 

Wymiana gniazdka w remizie Głoginin i wyłącznika w remizie 

Strumiany 

307,50 

Montaż syreny 123,00 

Programowanie terminala DGD i radiotelefonów 193,00 

Wymiana opon w samochodzie Ford OSP Karolew 80,00 

Usługa telefonicznego powiadamiania strażaków OSP Karolew  228,00 

Pranie umundurowania bojowego strażaków OSP Borek Wlkp. 555,00 

Nadanie przesyłki na przetarg  58,99 

Usługa transportowa (wysyłka i odsyłka butli i transport routera) 137,51 

Razem 29267,3 

Fundusz sołecki - utwardzenie terenu przed remizą w Zalesiu 4635,40 

Ogółem 33902,70 

 

Przegląd kominiarski remiz 787,2 

Przegląd gaśnic w remizach 206,64 

Przegląd 5 letni remiz 1220,00 

Przeglądy elektryczne w remizach 1694,19 



Przegląd roczny kotła gazowego – remiza Borek Wlkp. 307,50 

Wywóz ścieków z remiz OSP 328,98 

Przegląd instalacji gazowej w remizach 210,00 

Razem 4754,51 

  

Razem OSP 34021,81 

Fundusz sołecki 4635,40 

O G Ó Ł E M 38657,21 

 

ad. § 4360  

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 

 

Opłata za abonament telefoniczny stanowiska WPZK, alarmowego 

powiadamiania członków OSP Borek i OSP Karolew poprzez smsy; 

internet DSL na potrzeby Internetowego Centrum Edukacyjno – 

Oświatowego w Zimnowodzie 

1385,49 

 

ad. § 4430 

Różne opłaty i składki 

 

Ubezpieczenie OC pojazdów samochodowych i przyczepy lekkiej 5500,00 

Ubezpieczenie imienne OC i NW strażaków jednostek KSRG 1184,00 

Ubezpieczenie bezimienne 13 jednostek OSP i 6 MDP 2280,00 

Opłata ze zezwolenia dla kierowcy OSP Karolew 50,00 

Opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego – Żuk OSP Skoków 81,00 

Wyrejestrowanie samochodu Star 200 10,00 

Opłata drogowa (transport tlenu) 6,05 

 9111,05 

 

 

ad. § 6060 

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 

 

Zakup używanego samochodu specjalnego pożarniczego Jelcz 

(gmina 48000,00 powiat 5000,00), agregat prądotwórczy (2349,99), 

skrzynia aluminiowa (2619,9), rejestracja (180,50), oznakowanie 

(280,00) 

58430,39 

 

ad. § 6230 

Dotacje celowe z budżetu poza sektorem finansów publicznych 

 

Dotacja na dofinansowanie remontu i rozbudowy z przebudową budynku 

OSP o garaż w Skokowie. 
10000,00 



Dotacja na zakup aparatu powietrznego FENZY Aeris II z butlą stalową, 

maską Opti Pro i sygnalizatorem bezruchu Super Pass II bezruch + 

temperatura 

oraz syreny alarmowej SAD 3kW dla OSP Karolew 

10400,00 

Dotacja na zakup aparatu powietrznego FENZY Aeris II z butlą stalową, 

maską Opti Pro i sygnalizatorem bezruchu Super Pass II bezruch + 

temperatura dla OSP Karolew 

4200,00 

Razem 24600,00 

 

DZIAŁ 754 - rozdział 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 

 

§ 
Treść Plan na 2019 r. Wykonanie  

31.12.2019 r. 
% 

Planowana kwota ogółem 9700,00 9621,78 99,19 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 5900,00 5843,08 99,04 

4220 Zakup środków żywności 2200,00 2199,60 99,98 

4300 Zakup usług pozostałych 1600,00 1579,10 98,69 

 

Ad. § 4210 

Zakup materiałów i wyposażenia  

 

Prenumerata czasopisma Strażak dla 13 jednostek OSP, 1 egz dla UM 1176,00 

Zakup nagród na organizację gminnych eliminacji Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
796,16 

Zakup nagród na organizację zawodów sportowo – pożarniczych 1495,00 

Zakup artykułów jednorazowego użytku 196,25 

Zakup usług poligraficznych na Zjazd Służb Mundurowych 572,00 

Zakup sortów mundurowych dla OSP Siedmiorogów Drugi  

oraz identyfikatorów imiennych dla OSP Siedmiorogów Pierwszy 
426,80 

Zakup kalendarzy, książek i długopisów na Spotkanie Noworoczne 1180,87 

Razem 5843,08 

 

Ad. § 4220 

Zakup żywności 

 

Zakup wody dla uczestników biorących udział w zawodach sportowo – 

pożarniczych oraz dla strażaków KSRG tj. OSP Borek Wlkp. i Karolew 
299,60 

Zakup żywności na Zjazd Służb Mundurowych 1500,00 

Zakup żywności na Spotkanie Noworoczne Strażaków 400,00 

Razem 2199,60 

 

Ad. § 4300 

Zakup usług pozostałych 

 



Usługa gastronomiczna – posiłki dla uczestników biorących udział  

w zawodach sportowo – pożarniczych,  
950,00 

Pranie obrusów po spotkaniu noworocznym strażaków 143,11 

Transport orkiestry na Zjazd Służb Mundurowych 380,00 

Usługa poligraficzna na Spotkanie Noworoczne Strażaków 90,00 

Przesyłka identyfikatorów imiennych 15,99 

Razem 1579,10 

 

 

2. Sprawy obronne. 

W ramach spraw obronnych aktualizowano plan ewakuacji III stopnia, przeprowadzano treningi 

stałego dyżuru i systemu ostrzegania i alarmowania. Realizowano szkolenie obronne.  

Wydano 18 decyzji administracyjnych przeznaczających do wykonania świadczeń osobistych, 18 

decyzji administracyjnych uchylających do wykonania świadczeń osobistych, wydano 2 decyzje 

administracyjne (zmieniające) w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń na rzecz obrony 

oraz 2 decyzje administracyjne uchylające do wykonania świadczeń rzeczowych. 

DZIAŁ 754 - rozdział 75414 – OBRONA CYWILNA 

 

§ 

Treść Plan na 2019 r. Wykonanie  

31.12.2019 r. 
% 

Planowana kwota ogółem, 

w tym: 
1300,00 0,00 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0,00 

4270 Zakup usług remontowych 1200,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0,00 

 

W 2019 r. nie wydatkowano środków finansowych. 

 

3. Sprawy wojskowe. 

Uczestniczono w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowych rocznika 2000 i roczników starszych. 

 

4. Zarządzanie kryzysowe. 

W ramach budżetu 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. 

 
 

DZIAŁ 754 - rozdział 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE 

 

§ Treść Plan na 2019 r. Wykonanie  

31.12.2019 r. 
% 



Planowana kwota ogółem, 

w tym: 
3 500,00 577,83 16,51 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 0,00 0,00 

4360 
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii 

komórkowej 
 800,00 577,83 16,51 

 

ad. § 4360  

 

Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 

 

Opłata za abonament telefoniczny Gminnego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego 
577,83 

 

 

10.3. Ubezpieczenie i zabezpieczenie mienia gminnego 

 

Mienie Urzędu  Miejskiego oraz jednostek   organizacyjnych  było ubezpieczone w 2019 r.  w firmie 

Balcia Insurance SE. Polisa obejmowała ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, 

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem  i rabunku 

oraz  kradzieży  zwykłej, ubezpieczenie  szyb  od stłuczenia, ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej. Dodatkowo polisa obejmowała ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób 

skierowanych  do robót publicznych, prac społecznie  użytecznych, prac interwencyjnych, 

wolontariuszy, praktykantów, stażystów.   

Koszt ubezpieczenia w 2019 r.  wyniósł  30 266 zł. 

 

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. -  koszt roczny tej usługi w 2019 r.  

wyniósł 3690,00 zł. 

10.4. Bezpieczeństwo Ochrony Danych Osobowych 

 W 2019 roku podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych  

i Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych z Panem Januszem Niezbrzyckim. W związku  

z utrzymaniem korzystniejszej cenowo oferty w 2020 roku wspomniane funkcje ponownie zostały 

powierzone Panu Januszowi Niezbrzyckiemu - 10 332,00 zł 

11. Stan mienia komunalnego 

11.1. Stan i wartość mienia 

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. w okresie od 01.01.2019 

roku  do 31.12.2019 roku  wzrosła o kwotę 1.674.550,75 złotych i wynosi  79.011.302,55 złotych. 

 

●   Grunty (grupa 0) 

 

W skład majątku gminy Borek Wlkp. wchodzą nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni 

303,3142 ha, co stanowi wartość 9.908.969,77 zł w tym: działka Skarbu Państwa o numerze ewid. 

68/6 o pow. 0,1056ha, obręb Borek Wlkp. będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy.  



Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię 18,4489 ha i stanowią 

wartość 385.794,83 zł.  

Grunty gminne będące w użytkowaniu wieczystym to: 

 ogródki działkowe użytkowane przez Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród 

Działkowy „STOKROTKA” w Borku Wlkp., 

 grunty zabudowane oczyszczalnią ścieków i urządzeniami wodociągowymi użytkowane przez 

Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Karolewie, 

 2 działki zabudowane budynkiem handlowo-usługowym  oraz budynkiem niemieszkalnym 

w Borku Wlkp., 

 1 działka niezabudowana w Borku Wlkp., 

 działki użytkowane przez: Spółka HAST, Spółka ROLGOS, Spółka BIOPAL w Borku Wlkp. 

 

W okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku wartość gruntów zwiększyła się o kwotę 

123.879,21 zł z tytułu: 

 

 zwiększenia udziału w działce o numerze ewid. 119/1, 

obręb Zalesie o 0,0001 ha w związku z zamianą lokalu 

mieszkalnego nr 8 na lokal mieszkalny nr 1 w Zalesiu  

 

 

o wartości 

 

 

2,00 zł 

 zwiększenia udziału w działce o numerze ewid. 120/1, 

obręb Zalesie o 0,0016 ha w związku z zamianą lokalu 

mieszkalnego nr 8 na lokal mieszkalny nr 1 w Zalesiu  

 

 

o wartości 

 

 

32,00 zł 

 sprostowania pomyłki dotyczącej działki o numerze 

ewid. 1008, obręb Borek Wlkp. w związku z błędną 

powierzchnią oraz oznaczeniem działki 

 

 

o wartości 

 

 

274,05 zł 

 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej  

nr OŚGG.6831.11.2018.AK działki o numerze ewid. 

541/28 o pow. 0,0678 ha, obręb Borek Wlkp. 

przeznaczonej w MPZP pod tereny dróg publicznych 

 

 

 

o wartości 

 

 

 

16.950,00 zł 

 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej  

nr OŚGG.6831.11.2018.AK działki o numerze ewid. 

541/36 o pow. 0,0679 ha, obręb Borek Wlkp. pod tereny 

dróg publicznych 

 

 

 

o wartości 

 

 

 

16.975,00 zł 

 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej  

nr OŚGG.6831.10.2018.AK działki o numerze ewid. 

533/13 o pow. 0,0526 ha, obręb Borek Wlkp. pod tereny 

dróg publicznych 

 

 

 

o wartości 

 

 

 

13.150,00 zł 

 przyjęcia na podstawie podziału rolnego działki 

o numerze ewid. 30/5, o pow. 0,7045 ha, obręb 

Wycisłowo 

 

 

o wartości 

 

 

14.090,00 zł 

 przyjęcia na podstawie podziału rolnego działki 

o numerze ewid. 30/6, o pow. 1,5472 ha, obręb 

Wycisłowo 

 

 

o wartości 

 

 

30.944,00 zł 

 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej  

nr OŚGG.6831.2.2019.AK działki o numerze ewid. 30/7, 

o pow. 0,0902 ha obręb Wycisłowo 

 

 

o wartości 

 

 

1.804,00 zł 



 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej  

nr OŚGG.6831.2.2019.AK działki o numerze ewid. 30/8, 

o pow. 0,0889 ha obręb Wycisłowo 

 

 

o wartości 

 

 

1.778,00 zł 

 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej  

nr OŚGG.6831.2.2019.AK działki o numerze ewid. 30/9, 

o pow. 0,1053 ha obręb Wycisłowo 

 

 

o wartości 

 

 

2.106,00 zł 

 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej  

nr OŚGG.6831.2.2019.AK działki o numerze ewid. 

30/10, o pow. 0,0435 ha obręb Wycisłowo 

 

 

o wartości 

 

 

870,00 zł 

 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej  

nr OŚGG.6831.2.2019.AK działki o numerze ewid. 

30/11, o pow. 1,2193 ha obręb Wycisłowo 

 

 

o wartości 

 

 

24.386,00 zł 

 przyjęcia działki o numerze ewid. 959/2, o pow. 

0,0163 ha, obręb Borek Wlkp. na podstawie 

przeprowadzonej inwentaryzacji 

 

 

o wartości 

 

 

221,68 zł 

 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej  

nr GN.6831.5.2019.AK działki o numerze ewid. 959/9, 

o pow. 0,0079 ha obręb Borek Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

107,44 zł 

 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej  

nr GN.6831.5.2019.AK działki o numerze ewid. 959/10, 

o pow. 0,0053 ha obręb Borek Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

72,08 zł 

 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej  

nr OŚGG.6831.3.2019.AK działki o numerze ewid. 

959/7, o pow. 0,0036 ha obręb Borek Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

48,96 zł 

 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej  

nr OŚGG.6831.3.2019.AK działki o numerze ewid. 

959/8, o pow. 0,0050 ha obręb Borek Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

68,00 zł 

 

Jednocześnie w tym okresie wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę 259.644,97 zł z tytułu: 
 

 likwidacji działki o numerze 959/9, o pow. 0,0087 ha, 

obręb Borek Wlkp. w związku z jej podziałem 

 

o wartości 

 

118,32 zł 

 zmiany udziałów w działce o numerze ewid. 119/1, obręb 

Zalesie, w związku z przekształceniem części szkoły  

w Zalesiu na 3 lokale mieszkalne 

 

 

o wartości 

 

 

26,00 zł 

 likwidacji działki o numerze ewid. 30/4, o pow. 

2,2525 ha, obręb Wycisłowo, w związku z jej podziałem 

 

o wartości 

 

45.050,00 zł 

 zmiany udziałów w działce o numerze ewid. 120/1, obręb 

Zalesie, w związku z przekształceniem części szkoły  

w Zalesiu na 3 lokale mieszkalne 

 

 

o wartości 

 

 

292,00 zł 

 sprzedaży 1/4 udziału w działce o numerze ewid. 390/5, 

obręb Zalesie o całkowitej pow. 0,2867 ha 

 

o wartości 

 

2.982,72 zł 

 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

o numerze ewid. 1116/12, o pow. 0,0768 ha, obręb Borek 

Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

39.936,00 zł 



 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

o numerze ewid. 1116/14, o pow. 0,1049 ha, obręb Borek 

Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

54.548,00 zł 

 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

o numerze ewid. 1116/15, o pow. 0,0561 ha, obręb Borek 

Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

29.172,00 zł 

 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

o numerze ewid. 1116/16, o pow. 0,0570 ha, obręb Borek 

Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

29.640,00 zł 

 likwidacji działki o numerze ewid. 30/6, o pow. 

1,5472 ha, obręb Wycisłowo, w związku z jej podziałem 

 

o wartości 

 

30.944,00 zł 

 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

o numerze ewid. 30/8, o pow. 0,0889 ha, obręb 

Wycisłowo 

 

 

o wartości 

 

 

1.778,00 zł 

 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

o numerze ewid. 30/9, o pow. 0,01053 ha, obręb 

Wycisłowo 

 

 

o wartości 

 

 

2.106,00 zł 

 sprzedaży 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej o numerze ewid. 30/10, o całkowitej 

pow. 0,0435 ha, obręb Wycisłowo 

 

 

o wartości 

 

 

436,00 zł 

 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

o numerze ewid. 959/2, o pow. 0,0163 ha, obręb Borek 

Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

221,68 zł 

 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

o numerze ewid. 959/9, o pow. 0,0079 ha, obręb Borek 

Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

107,44 zł 

 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

o numerze ewid. 959/8, o pow. 0,0050 ha, obręb Borek 

Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

68,00 zł 

 

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na 

cele mieszkaniowe: 

 działki o numerze ewid. 395/2, o pow. 0,0686 ha, obręb 

Borek Wlkp. 

 

o wartości 

 

2.675,40 zł 

 działki o numerze ewid. 393/4, o pow. 0,1531 ha, obręb 

Borek Wlkp. 

 

o wartości 

 

3.215,10 zł 

 działki o numerze ewid. 39/6, o pow. 0,1050 ha, obręb 

Zimnowoda 

 

o wartości 

 

5.250,00 zł 

 ddziałki o numerze ewid. 996, o pow. 0,0509 ha, obręb 

Borek Wlkp. 

 

o wartości 

 

997,64 zł 

 działki o numerze ewid. 1008, o pow. 0,0826 ha, obręb 

Borek Wlkp. 

 

o wartości 

 

1.676,78 zł 

 działki o numerze ewid. 1032, o pow. 0,0658 ha, obręb 

Borek Wlkp. 

 

o wartości 

 

1.302,84 zł 



 działki o numerze ewid. 190, o pow. 0,0130 ha, obręb 

Borek Wlkp. 

 

o wartości 

 

300,30 zł 

 działki o numerze ewid. 120/5, o pow. 0,0760 ha, obręb 

Borek Wlkp 

 

o wartości 

 

1.497,20 zł 

 działki o numerze ewid. 1076, o pow. 0,0345 ha, obręb 

Borek Wlkp. 

 

o wartości 

 

700,35 zł 

 działki o numerze ewid. 120/13, o pow. 0,0570 ha, obręb 

Borek Wlkp. 

 

o wartości 

 

1.100,10 zł 

 działki o numerze ewid. 120/12, o pow. 0,0570 ha, obręb 

Borek Wlkp. 

 

o wartości 

 

1.100,10 zł 

 działki o numerze ewid. 120/8, o pow. 0,0570 ha, obręb 

Borek Wlkp. 

 

o wartości 

 

1.100,10 zł 

 działki o numerze ewid. 120/18, o pow. 0,0645 ha, obręb 

Borek Wlkp. 

 

o wartości 

 

1.302,90 zł 

 

●   Budynki i lokale (grupa 1) 

 

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2019 roku wynosi 26.788.379,64 zł. 

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wartość środków trwałych w tej grupie wzrosła 

o 428.647,87 zł.  

 

Na zwiększenie stanu mienia miały wpływ: 

 

 Przebudowa części szkoły w Zalesiu na 3 lokale mieszkalne  

o wartości 

 

322.214,87 zł 

 zamiana lokalu mieszkalnego nr 8 na lokal mieszkalny nr 1 

w budynku numer 13 w Zalesiu 

 

o wartości 

 

106.433,00 zł 

 

Zmniejszenie wartości mienia o 178.505,69 zł nastąpiło z tytułu: 

 

 sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku nr 13 przy 

ul. Rynek w Borku Wlkp. 

o wartości 31.843,00 zł 

 sprzedaży lokalu mieszkalnego w nr 1  budynku nr 7 

w Wygodzie 

o wartości 1.529,00 zł 

 zamiany lokalu mieszkalnego nr 8 na lokal mieszkalny nr 1 

w budynku numer 13 w Zalesiu 

 

o wartości 

 

145.133,69 zł 

 

        Gmina Borek Wlkp. zarządza: 

• 2 budynkami mieszkalnymi: Borek Wlkp. ul. Dworcowa 51, Skokówko, 

• 3 lokalami mieszkalnymi w budynku numer 13 w Zalesiu, 

• 4 budynkami mieszkalno-użytkowymi: Borek Wlkp. ul. Dworcowa 35 (budynek PKP), 

Strumiany 31 (budynek starej szkoły-świetlica wiejska), Jeżewo 3 (świetlica wiejska, lokal 

handlowy i mieszkanie),  Karolew (przedszkole i mieszkanie),  

• 4 budynkami gospodarczymi: garaż w Borku Wlkp. przy ul. Szosa Jaraczewska 2, budynek 

gospodarczy w Borku Wlkp. ul. Dworcowa 35 (PKP), budynek gospodarczy na wysypisku, 

magazyn gminy (stara strażnica) w Borku Wlkp. przy ul. Kilińskiego 15, 



• budynkiem socjalnym przy ul. Sportowej, 

• zaplecze szatniowo-sanitarne w Borku Wlkp. przy ul. Dworcowej,  

• lokalami użytkowymi należącymi do wspólnot mieszkaniowych: Borek Wlkp. ul. Droga Lisia 1 

(siedziba Spółdzielni Socjalnej „Pomocna Dłoń”, siedziba MGOPS oraz siedziba Posterunku 

Policji). 

 

Własność gminy stanowią budynki będące w zarządzie dyrektorów szkół i przedszkola, w tym 

budynki: 

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

• Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zimnowodzie, 

• Przedszkola Samorządowego w Karolewie 

• Żłobka Publicznego w Karolewie 

 

Gmina posiada również na stanie budynki będące remizami Ochotniczych Straży Pożarnych: 

• w Jeżewie, 

• w Leonowie-Bolesławów, 

• w Strumianach. 

 

Wykaz świetlic wiejskich wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Borek Wlkp.: 

• świetlica wiejska w Zalesiu, 

• świetlica wiejska w Koszkowie, 

• świetlica wiejska w Jeżewie, 

• świetlica wiejska w Bruczkowie (lokal), 

• świetlica i remiza OSP w Skokowie, 

• świetlica w Celestynowie, 

• świetlica i remiza w Siedmiorogowie Pierwszym, 

• świetlica wiejska w Siedmiorogowie Drugim, 

• świetlica wiejska w Studziannie, 

• świetlica wiejska w Zimnowodzie, 

• świetlica i remiza OSP w Głogininie, 

• budynek LOK w Borku Wlkp. przy ul. Zdzież, 

• wigwam w Trzecianowie, 

• wigwam w Wycisłowie. 

Własnością gminy jest budynek zlokalizowany przy ul. Powstańców Wlkp., gdzie swoją działalność 

prowadzą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy. 

 

W posiadaniu gminy jest również budynek po byłej szkole w Leonowie, zaadaptowany na siedzibę  

i działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie, budynek gospodarczy przy ZAZ. 

 

●   Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)  

 

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31.12.2019 roku wynosi 35.786.699,59 zł.  

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wartość mienia w grupie 2 wzrosła o kwotę 

1.265.598,84 zł.  

 

Na zwiększenie stanu mienia miały wpływ zakończone inwestycje i przyjęcie na stan n/w obiektów: 



 

 Droga gminna w Trzecianowie o wartości 117.629,82 zł 

 Nawierzchnia drogi nr 744078P (od ul. Koźmińskiej do 

drogi powiatowej nr 4965P) 

o wartości 94.710,00 zł 

 Nawierzchnia drogi – ul. Droga Lisia o wartości 82.113,57 zł 

 Nawierzchnia drogi Bolesławów - Zimnowoda o wartości 126.411,10 zł 

 Nawierzchnia drogi na os. Powstańców Wlkp.  o wartości 710.339,11 zł 

 Nawierzchnia drogi w kierunku posesji nr 6 w Karolewie o wartości 14.764,20 zł 

 Droga gminna Dorotów o wartości 119.631,04 zł 

Na obiekty inżynierii lądowej i wodnej składają się:  

• nawierzchnie dróg gminnych, 

• wysypisko śmieci -  boksy, czasze, odwodnienie, uszczelnienie, drenaż itp., 

• oświetlenie uliczne na Zdzieżu, w Trzecianowie, Zalesiu i Wycisłowie, oświetlenie przy 

 ul. Głosiny, Rynek, oświetlenie obwodnicy wraz ze stacją transformatorową oraz oświetlenie 

 przy targowisku miejskim  

• linie wodociągowe w Studziannie, w miejscowości Karolew do cmentarza, Cielmice do 

 posesji 11 i 12, Trzecianów Osiedle nr 4 i 5, sieć wodociągowa na Osiedlu Powstańców  

 Wielkopolskich, 

• sieci kanalizacyjne w Skokowie, Bruczkowie i w Borku Wlkp. na ul. Powstańców  Wlkp., 

kolektor kanalizacyjno-deszczowy przy ul. Pogorzelskiej i Powstańców  Wlkp., 

• inne budowle typu ogrodzenia placu zabaw, parkingi itp.  

Tereny rekreacyjno - sportowe: 

• boiska sportowe w Borku Wlkp., w Jeżewie, place zabaw w Borku Wlkp. Karolewie, Wycisłowie, 

Koszkowie, Zimnowodzie, Skokowie, Skokówku, Zalesiu, Studziannie, Leonowie, Grodnicy, 

Głogininie, Trzecianowie, Jaworach, Jeżewie, Siedmiorogowie Drugim i Siedmiorogowie 

Pierwszym, Bruczkowie, Dąbrówce, Celestynowie, muszla koncertowa w Siedmiorogowie 

Pierwszym, scena drewniana w Koszkowie, 

• kompleks boisk sportowych „Orlik 2013”, 

• kort tenisowy w Borku Wlkp. przy ul. Sportowej 6, 

• pełnowymiarowa hala namiotowa przy ul. Szkolnej. 

 

●   Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3)  

 

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wartość mienia dotycząca tej grupy zwiększyła się 

o kwotę 39.797,88 zł i wynosi 125.947,85 zł. 

Zwiększenie wartości mienia w grupie 3 spowodowane jest: 

 

 zakupem kotła CO do budynku Urzędu Miejskiego 

w Borku Wlkp. 

o wartości 39.797,88 zł 

Do grupy tej zaliczamy m.in. agregaty prądotwórcze na wyposażeniu ZAZ w Leonowie. 

 

●   Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) 

 

Wartość maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2019 roku wynosi   

419.612,37 zł 



Zwiększenie wartości mienia w grupie 4 nastąpiło o 36.610,72 zł z tytułu:  

 

 Zakupu laptopa Lenovo V320 z oprogramowaniem 

Windows 

 

o wartości 

 

3.599,00 zł 

 Zakupu Notebooka Lenovo V320-17IKB o wartości 3.889,00 zł 

 Zakupu serwera Dell R340 Xeon E2136 32 GB o wartości 22.966,56 zł 

 Zakupu serwera NAS 4 Bay Qnap TS-431XEU-2G o wartości 6.156,16 zł 

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wartość ta zmniejszyła się o kwotę 6.397,50 zł z tytułu:  

 Likwidacji zestawu komputerowego o wartości 2.169,68 zł 

 Likwidacji Notebooka Note Asus F5RL-AP407C o wartości 1.928,82 zł 

 Likwidacji laptopa Asus K50ID o wartości 2.299,00 zł 

 

Na środki trwałe w tej grupie składają się m. in. zespoły komputerowe, zasilacze i drukarki. 

 

●  Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5) 

   

Wartość specjalistycznych maszyn, urządzeń i aparatów na dzień 31.12.2019 roku wynosi  

790.146,15 zł. 

W grupie tej wartość mienia wzrosła o kwotę  30.504,84 zł z tytułu:  

 

 zakupu obieraczki do ziemniaków do stołówki 

szkolnej przez Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Borku Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

5.400,00 zł 

 Zakupu stołu ze zlewem komorowym  przez 

Przedszkole Samorządowe w Karolewie 

 

o wartości 

 

3.966,75 zł 

 Zakupu koparki JCB przez Zakład Aktywności 

Zawodowej w Leonowie  

 

o wartości 

 

9.349,59 zł 

 Zakupu piaskarko – solarki Tandem przez Zakład 

Aktywności Zawodowej w Leonowie 

 

o wartości 

 

10.569,11 zł 

 Zakupu zagęszczarki przez Zakład Aktywności 

Zawodowej w Leonowie 

 

o wartości 

 

1.219,39 zł 

 

Zmniejszenie wartości mienia o 12.500,00 zł nastąpiło z tytułu: 

 

 likwidacji prasy do makulatury o wartości 12.500,0 zł 

Grupa ta obejmuje w większości sprzęt specjalistyczny Zakładu Aktywności Zawodowej 

w Leonowie m. in. działu poligrafii, pralniczego, dział montażu i usług różnych oraz 

zagospodarowania terenów zieleni.  

 

●  Urządzenia techniczne (grupa 6) 

 

Wartość urządzeń technicznych na dzień 31.12.2019 roku wynosi 211.756,15 zł. 

Wzrosła o kwotę 19.100,40 zł z tytułu:  

 

 zakupu klimatyzacji Sinclair seria Focus Plus ASH-   



24BIF2 do sali wiejskiej w Zalesiu o wartości 5.300,00 zł 

 zakupu stacji do uzdatniania wody przez Zakład 

Aktywności Zawodowej w Leonowie 

 

o wartości 

 

13.800,40 zł 

W skład tej grupy wchodzą: waga Saw, syrena elektroniczna z nagłośnieniem, nagłośnienie 

zewnętrzne Ratusza, urządzenia klimatyzacyjne, separator lamelowy i urządzenie do monitoringu 

zewnętrznego boiska, ul. Rynek oraz targowiska miejskiego.   

 

●   Środki transportu (grupa 7) 

 

Wartość środków transportu  na dzień 31.12.2019 roku wynosi 3.360.903,91 zł. 

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wartość środków zwiększyła się o kwotę 134.474,30 zł 

z tytułu:  
 

 zakupu samochodu osobowego Citroen Berlingo do 

przewozu osób niepełnosprawnych przez Zakład 

Aktywności Zawodowej w Leonowie 

 

 

o wartości 

 

 

8.900,00 zł 

 zakupu samochodu Volkswagen Transporter przez 

Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie 

 

o wartości 

 

4.065,04 zł 

 zakupu przyczepy Sogewalot przez Zakład 

Aktywności Zawodowej w Leonowie 

 

o wartości 

 

2.520,33 zł 

 zakupu przyczepy Autosan przez Zakład Aktywności 

Zawodowej w Leonowie 

 

o wartości 

 

3.658,54 zł 

 zakupu ciągnika Farmer z ładowaczem przez Zakład 

Aktywności Zawodowej w Leonowie 

 

o wartości 

 

56.900,00 zł 

 zakupu samochodu pożarniczego JELCZ 010 dla OSP 

Zalesie 

 

o wartości 

 

58.430,39 zł 

 

 

 

 

Zmniejszenie wartości mienia o 66.744,52 zł nastąpiło z tytułu: 

 

 likwidacji samochodu pożarniczego STAR o wartości 66.744,52 zł 

 

●   Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) 

Wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2019 roku wynosi       

1.338.378,26 zł 

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku wartość tych środków  trwałych  wzrosła o kwotę       

104.558,90 zł tytułu:  

 zakupu 2 szt. foteli masujących na dział rehabilitacji 

przez Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie 

 

o wartości 

 

9.349,60 zł 

 zakupu pralnicowirówki FX-80 na dział pralni przez 

Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie 

o wartości 16.700,00 zł 

 zakupu pralnicowirówki FX-180 na dział pralni przez 

Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie 

o wartości 27.800,00 zł 



 zakupu „Bocianiego Gniazda” na plac zabaw przy 

szkole w Borku Wlkp. 

o wartości 5.535,00 zł 

 zakupu zestawu zabawowego na plac zabaw przy 

szkole w Borku Wlkp. 

o wartości 10.701,00 zł 

 zakupu zestawu zabawowego na plac zabaw przy 

Żłobku w Karolewie 

o wartości 6.027,00 zł 

 zakupu zestawu zabawowego o wartości 5.750,00 zł 

 zakupu karuzeli krzyżowej z czterema siedziskami o wartości 4.500,00 zł 

 zakupu urządzenia fitness – narciarz podwójny na 

pylonie 

 

o wartości 

 

5.500,00 zł 

 zakupu „Bocianiego Gniazda” o wartości 5.700,00 zł 

 Zakupu lampy solarnej w Maksymilianowie o wartości 6.996,30 zł 

 

Zmniejszenie wartości mienia o 13.054,00 zł nastąpiło z tytułu: 

 

 likwidacji kserokopiarki Infotec 2122 o wartości 4.514,00 zł 

 likwidacji 2 dużych zjeżdżalni o wartości 8.540,00 zł 

 

Na wartość środków w tej grupie składają  się głównie urządzenia rekreacyjno-zabawowe, place 

zabaw, lampy solarne, wiaty przystankowe, kserokopiarki oraz inne wyposażenia poszczególnych 

jednostek. 

 

●   Wartości niematerialne i prawne 

 

Wartość środków niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019 roku wynosi 280.508,86 zł. 

W stosunku do roku 2018 nastąpił wzrost o kwotę 34.251,47 zł z tytułu:  

 zakupu oprogramowania BIP o wartości 

 

2.700,00 zł 

 zakupu programu MS Office 2016 o wartości 1.149,00 zł 

 zakupu licencji Ewidencji Zezwoleń na Handel 

Alkoholem wraz z rejestrem KSZOB 

 

o wartości 

 

4.998,11 zł 

 zakupu systemu operacyjnego do obsługi baz danych 

urzędowych programów  

 

o wartości 

 

3.911,79 zł 

 zakupu licencji dostępu (25 szt.) CAL USER do 

systemu Windows Serwer 2019 

 

o wartości 

 

4.707,82 zł 

 zakupu oprogramowania do wykonywania kopii 

zapasowych maszyn wirtualnych zainstalowanych na 

serwerze 

 

 

o wartości 

 

 

2.146,35 zł 

 zakupu licencji Bitdefender Gavity Zone Business 

Security przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Borku Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

2.189,40 zł 

 zakupu programu Windows 10 PROx64 32/64BIT 

BOX PL 

 

o wartości 

 

999,00 zł 

 zakupu oprogramowania do laptopów o wartości 2.450,00 zł 



 zakupu licencji LIBRUS o wartości 880,00 zł 

 zakupu licencji do dzienników elektronicznych o wartości 8.120,00 zł 

 

  



Procentowe zestawienie środków trwałych według grup 

 

 

Zestawienie  środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2019 rok  (podział na 

jednostki) stanowi załącznik.  

 

 

Zestawienie środków trwałych Gminy Borek Wlkp. wg grup oraz wartości umorzenia na dzień 

31.12.2019 roku. 

 

 

Grupa 

 

Rodzaj środka trwałego 

Wartość środka w zł 

Wartość środka 

trwałego  

Umorzenie na 

dzień 

31.12.2019 r. 

Wartość środka 

trwałego po 

umorzeniu 

0 GRUNTY 9.908.969,77 0,00 9.908.969,77 

1 BUDYNKI I LOKALE 26.788.379,64 8.930.635,44 17.857.744,20 

2 
OBIEKTY INŻYNIERII 

LĄDOWEJ I WODNEJ 
35.786.699,59 14.340.498,61 21.446.200,98 

  



3 
KOTŁY I MASZYNY 

ENERGETYCZNE 
125.947,85 41.669,01 84.278,84 

4 

MASZYNY, URZĄDZENIA 

I APARATY OGÓLNEGO 

ZASTOSOWANIA 
419.612,37 340.307,17 79.305,20 

5 

SPECJALISTYCZNE 

MASZYNY, URZĄDZENIA 

I APARATY 
790.146,15 387.349,42 402.796,73 

6 
URZĄDZENIA 

TECHNICZNE 
211.756,15 116.671,08 95.085,07 

7 ŚRODKI TRANSPORTU 3.360.903,91 2.414.558,48 946.345,43 

8 

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, 

NIERUCHOMOŚCI 

I WYPOSAŻENIE 
1.338.378,26 924.495,83 413.882,43 

 

WARTOŚCI 

NIEMATERIALNE I 

PRAWNE 
280.508,86 264.768,78 15.740,08 

Ogółem 79.011.302,55 27.760.953,82 51.250.348,73 

 

Gmina Borek Wlkp.  z tytułu praw własności i innych praw majątkowych osiągnęła następujące 

dochody z tytułu:    

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

sprzedaży nieruchomości  

opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 

opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 

najmu i dzierżawy składników majątkowych 

sprzedaży składników majątkowych 

zbycie praw majątkowych 

Razem 

294.413,00 zł 

11.977,55 zł 

 

16.571,20 zł 

202.421,67 zł 

26.348,71 zł 

50.000,00 zł 

   601.732,13 zł 

 

W roku 2020 planuje się sprzedaż następujących nieruchomości: 

 2 działek w Wycisłowie przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (po podziale działki 

numer 30/11 w Wycisłowie) 

 działki o numerze 73/86 położonej w Borku Wlkp. przeznaczoną w MPZP pod tereny obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów 

 1 lokalu mieszkalnego w Zalesiu 

Wartość udziałów w spółkach, których udziałowcem jest Gmina Borek Wlkp. 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Wartość udziałów gminy 

 w spółkach na dzień 31.12.2019 rok  

w zł 

1. 
„BIOPAL” Spółka z o.o.  (36 udziałów po 1.000,00 zł 

każdy) 
36.000,00 

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.  

(1.074 udziały o wartości nominalnej 500,00 zł każdy) 
537.000,00 

 Ogółem          16.031.000,00 

W związku z podjętą uchwałą  Nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 maja 

2019 r. w sprawie wystąpienia z Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Gostyniu oraz zawartą dnia 29 października 2019 r. umową 

sprzedaży udziałów,  Gmina Borek Wlkp. zbyła posiadane 5 udziałów po 10.000,00 zł co daje  łączną 

wartość 50.000 zł na rzecz Miasta i Gminy Krotoszyn. 

W 2019 r. nastąpiło zbycie 613 udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. po 

500,00 zł każdy, a następnie nabycie zwiększenie udziałów o 435 również po 500,00 zł każdy. 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

 Gmina posiada zabezpieczenie swoich należności podatkowych w formie hipotek na łączną 

kwotę 343.515,20 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 

95.385.817,75 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 303,3142 ha, co stanowi wartość 9.908.969,77 zł w tym: działka Skarbu Państwa  

o numerze ewid. 68/6 o pow. 0,1056ha, obręb Borek Wlkp. będąca w użytkowaniu wieczystym 

Gminy. 

Grunty oddane przez Gminę w użytkowanie wieczyste zajmują powierzchnię 18,4489 ha 

i stanowią wartość 385.794,83 zł. 

W okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku wartość gruntów zwiększyła się o kwotę 

123.879,21 zł z tytułu: 



 

 zwiększenia udziału w działce o numerze ewid. 119/1, 

obręb Zalesie o 0,0001 ha w związku z zamianą lokalu 

mieszkalnego nr 8 na lokal mieszkalny nr 1 w Zalesiu 

 

 

o wartości 

 

 

2,00 zł 

 zwiększenia udziału w działce o numerze ewid. 120/1, 

obręb Zalesie o 0,0016 ha w związku z zamianą lokalu 

mieszkalnego nr 8 na lokal mieszkalny nr 1 w Zalesiu 

 

 

o wartości 

 

 

32,00 zł 

 sprostowania pomyłki dotyczącej działki o numerze 

ewid. 1008, obręb Borek Wlkp. w związku z błędną 

powierzchnią oraz oznaczeniem działki 

 

 

o wartości 

 

 

274,05 zł 

 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej  

nr OŚGG.6831.11.2018.AK działki o numerze ewid. 

541/28 o pow. 0,0678 ha, obręb Borek Wlkp. 

przeznaczonej w MPZP pod tereny dróg publicznych 

 

 

 

o wartości 

 

 

 

16.950,00 zł 

 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej  

nr OŚGG.6831.11.2018.AK działki o numerze ewid. 

541/36 o pow. 0,0679 ha, obręb Borek Wlkp. pod tereny 

dróg publicznych 

 

 

 

o wartości 

 

 

 

16.975,00 zł 

 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej  

nr OŚGG.6831.10.2018.AK działki o numerze ewid. 

533/13 o pow. 0,0526 ha, obręb Borek Wlkp. pod tereny 

dróg publicznych 

 

 

 

o wartości 

 

 

 

13.150,00 zł 

 przyjęcia na podstawie podziału rolnego działki 

o numerze ewid. 30/5, o pow. 0,7045 ha, obręb 

Wycisłowo 

 

 

o wartości 

 

 

14.090,00 zł 

 przyjęcia na podstawie podziału rolnego działki 

o numerze ewid. 30/6, o pow. 1,5472 ha, obręb 

Wycisłowo 

 

 

o wartości 

 

 

30.944,00 zł 

 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej  

nr OŚGG.6831.2.2019.AK działki o numerze ewid. 30/7, 

o pow. 0,0902 ha obręb Wycisłowo 

 

 

o wartości 

 

 

1.804,00 zł 

 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej   

nr OŚGG.6831.2.2019.AK działki o numerze ewid. 30/8, 

o pow. 0,0889 ha obręb Wycisłowo 

 

 

o wartości 

 

 

1.778,00 zł 

 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej  

nr OŚGG.6831.2.2019.AK działki o numerze ewid. 30/9, 

o pow. 0,1053 ha obręb Wycisłowo 

 

 

o wartości 

 

 

2.106,00 zł 

 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej  

nr OŚGG.6831.2.2019.AK działki o numerze ewid. 

30/10, o pow. 0,0435 ha obręb Wycisłowo 

 

 

o wartości 

 

 

870,00 zł 

 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej  

nr OŚGG.6831.2.2019.AK działki o numerze ewid. 

30/11, o pow. 1,2193 ha obręb Wycisłowo 

 

 

o wartości 

 

 

24.386,00 zł 

 przyjęcia działki o numerze ewid. 959/2, o pow. 

0,0163 ha, obręb Borek Wlkp. na podstawie 

 

 

 

 



przeprowadzonej inwentaryzacji o wartości 221,68 zł 

 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej  

nr GN.6831.5.2019.AK działki o numerze ewid. 959/9, 

o pow. 0,0079 ha obręb Borek Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

107,44 zł 

 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej  

nr GN.6831.5.2019.AK działki o numerze ewid. 959/10, 

o pow. 0,0053 ha obręb Borek Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

72,08 zł 

 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej  

nr OŚGG.6831.3.2019.AK działki o numerze ewid. 

959/7, o pow. 0,0036 ha obręb Borek Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

48,96 zł 

 przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej  

nr OŚGG.6831.3.2019.AK działki o numerze ewid. 

959/8, o pow. 0,0050 ha obręb Borek Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

68,00 zł 

 

Jednocześnie w tym okresie wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę 259.644,97 zł z tytułu: 
 

 likwidacji działki o numerze 959/9, o pow. 0,0087 ha, 

obręb Borek Wlkp. w związku z jej podziałem 

 

o wartości 

 

118,32 zł 

 zmiany udziałów w działce o numerze ewid. 119/1, obręb 

Zalesie, w związku z przekształceniem części szkoły  

w Zalesiu na 3 lokale mieszkalne 

 

 

o wartości 

 

 

26,00 zł 

 likwidacji działki o numerze ewid. 30/4, o pow. 2,2525 ha, 

obręb Wycisłowo, w związku z jej podziałem 

 

o wartości 

 

45.050,00 zł 

 zmiany udziałów w działce o numerze ewid. 120/1, obręb 

Zalesie, w związku z przekształceniem części szkoły  

w Zalesiu na 3 lokale mieszkalne 

 

 

o wartości 

 

 

292,00 zł 

 sprzedaży 1/4 udziału w działce o numerze ewid. 390/5, 

obręb Zalesie o całkowitej pow. 0,2867 ha 

 

o wartości 

 

2.982,72 zł 

 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

o numerze ewid. 1116/12, o pow. 0,0768 ha, obręb Borek 

Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

39.936,00 zł 

 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

o numerze ewid. 1116/14, o pow. 0,1049 ha, obręb Borek 

Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

54.548,00 zł 

 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

o numerze ewid. 1116/15, o pow. 0,0561 ha, obręb Borek 

Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

29.172,00 zł 

 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

o numerze ewid. 1116/16, o pow. 0,0570 ha, obręb Borek 

Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

29.640,00 zł 

 likwidacji działki o numerze ewid. 30/6, o pow. 1,5472 ha, 

obręb Wycisłowo, w związku z jej podziałem 

 

o wartości 

 

30.944,00 zł 

 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

o numerze ewid. 30/8, o pow. 0,0889 ha, obręb 

Wycisłowo 

 

 

o wartości 

 

 

1.778,00 zł 



 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

o numerze ewid. 30/9, o pow. 0,01053 ha, obręb 

Wycisłowo 

 

 

o wartości 

 

 

2.106,00 zł 

 sprzedaży 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej o numerze ewid. 30/10, o całkowitej 

pow. 0,0435 ha, obręb Wycisłowo 

 

 

o wartości 

 

 

436,00 zł 

 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

o numerze ewid. 959/2, o pow. 0,0163 ha, obręb Borek 

Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

221,68 zł 

 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

o numerze ewid. 959/9, o pow. 0,0079 ha, obręb Borek 

Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

107,44 zł 

 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

o numerze ewid. 959/8, o pow. 0,0050 ha, obręb Borek 

Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

68,00 zł 

 

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na 

cele mieszkaniowe: 

 działki o numerze ewid. 395/2, o pow. 0,0686 ha, obręb 

Borek Wlkp. 

 

o wartości 

 

2.675,40 zł 

 działki o numerze ewid. 393/4, o pow. 0,1531 ha, obręb 

Borek Wlkp. 

 

o wartości 

 

3.215,10 zł 

 działki o numerze ewid. 39/6, o pow. 0,1050 ha, obręb 

Zimnowoda 

 

o wartości 

 

5.250,00 zł 

 ddziałki o numerze ewid. 996, o pow. 0,0509 ha, obręb 

Borek Wlkp. 

 

o wartości 

 

997,64 zł 

 działki o numerze ewid. 1008, o pow. 0,0826 ha, obręb 

Borek Wlkp. 

 

o wartości 

 

1.676,78 zł 

 działki o numerze ewid. 1032, o pow. 0,0658 ha, obręb 

Borek Wlkp. 

 

o wartości 

 

1.302,84 zł 

 działki o numerze ewid. 190, o pow. 0,0130 ha, obręb 

Borek Wlkp. 

 

o wartości 

 

300,30 zł 

 działki o numerze ewid. 120/5, o pow. 0,0760 ha, obręb 

Borek Wlkp 

 

o wartości 

 

1.497,20 zł 

 działki o numerze ewid. 1076, o pow. 0,0345 ha, obręb 

Borek Wlkp. 

 

o wartości 

 

700,35 zł 

 działki o numerze ewid. 120/13, o pow. 0,0570 ha, obręb 

Borek Wlkp. 

 

o wartości 

 

1.100,10 zł 

 działki o numerze ewid. 120/12, o pow. 0,0570 ha, obręb 

Borek Wlkp. 

 

o wartości 

 

1.100,10 zł 

 działki o numerze ewid. 120/8, o pow. 0,0570 ha, obręb 

Borek Wlkp. 

 

o wartości 

 

1.100,10 zł 

 działki o numerze ewid. 120/18, o pow. 0,0645 ha, obręb 

Borek Wlkp. 

 

o wartości 

 

1.302,90 zł 

 

 



Dochód wynikający z przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa  

własności dz. o nr ewid.: 1116/12 , 1116/14, 1116/15, 1116/16  położonych w Borku Wlkp.  

to 122.620,00 zł. 

W wyniku przeprowadzenia dwóch przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewid. 30/9 o pow. 0,1053 

ha wraz z udziałem 1/4 w działce o numerze ewid. 30/10, oraz nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej o numerze ewid. 30/8 o pow. 0,0889 ha wraz z udziałem 1/4 w działce o numerze 

ewid. 30/10, obręb Wycisłowo do budżetu Gminy wpłynęło 33.028,00 zł. 

W 2019 r. dochody ze sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek o numerze ewid. 959/8 o pow. 

0,0050 ha oraz 959/9 o pow. 0,0079 ha, obręb Borek Wlkp., położonych przy ul. Stefana Żeromskiego 

wyniosły 8.800,00 zł. 

W 2019 r. wypłacono odszkodowanie w kwocie 47.075,00 zł, za przejęcie gruntów pod drogę 

publiczną, zgodnie z MPZP, na mocy decyzji podziałowych . Są to dz. o nr ewid. 541/28 o pow. 

0,0678 ha, dz. o nr ewid. 541/36 o pow. 0,0679 ha oraz dz. o nr ewid. 533/13 o pow. 0,0526 ha, obręb 

Borek Wlkp. 

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. 

 

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 lara, 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 19 lokali mieszkalnych położonych 

w Borku Wlkp., Karolewie, Jeżewie, Strumianach, Skokówku Zalesiu, w tym 2 socjalnych 

położonych Skokówku. 

W 2019 r. wykonano: przestawienie pieca kaflowego  w lokalu mieszkalnym nr 5 w budynku 

wielorodzinnym położonym w Skokówku nr 2, naprawiono podbitkę w pasie podrynnowym w 

budynku wielorodzinnym o numerze 2 w Skokówku, wymieniono  instalację gazową w lokalu 

mieszkalnym nr 2 w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Dworcowa 51 w Borku Wlkp., 

wyczyszczono zasmolony przewód kominowy w budynku przy ul. Dworcowa 51 w Borku Wlkp. 

Gmina Borek Wlkp. zarządza również lokalami użytkowymi położonymi w budynku przy 

ul. Droga Lisia 1 w Borku Wlkp., w których wykonano w 2019 r.  odprowadzenie wód opadowych. 

W związku z najmem lokali mieszkalnych dochód w 2019 r. wyniósł 20.087,40 zł. Natomiast 

z tytułu najmu lokali użytkowych dochód w roku 2019 r. wyniósł 48.154,18 zł. 

W 2019 r. sprzedano lokal mieszkalny nr 1 o pow. 40,00 m2, położony w budynku 

wielorodzinnym nr  7 w Wygodzie za kwotę 13.158,00 zł oraz lokal mieszkalny w pow. 100,50 m2 

położony w Borku Wlkp. przy ul. Rynek 13 za kwotę 116.807,00 zł. 

Zgodnie z uchwałą nr VII/53/2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 10 kwietnia 2019 

roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokali mieszkalnych stanowiących własność 

Gminy Borek Wlkp. i osoby fizycznej, w październiku 2019 r. dokonano zamiany lokalu 

mieszkalnego nr 8 usytuowanego w budynku numer 13 w Zalesiu na lokal mieszkalny nr 1 położony 

w tym samym budynku. 

 

  



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.  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. Działalność sportową prowadzi  

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, w sposób przejrzysty odzwierciedla stan  

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. Stopniowo rozwija się sieć światłowodowa 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, jest na 

tyle stabilny, że pozwoli na dalsze inwestycje a nawet wspieranie finansowe remont dróg 

powiatowych. 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 


