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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. Sytuację finansową gminy można uznać za stabilną. 

Zadania inwestycyjne, społeczne, oświatowe jakie zaplanowano na 2020 r. zostały wykonane. 

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. 

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, stan na 31.12. 2020 r. 

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 2020 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) Przedszkole Samorządowe w Wycisłowie; 

9)  Przedszkole Samorządowe w 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 2020 wynosiła 8.940,00 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 2020 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.   

• Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – Roczna składka za rok 2020 

wynosiła 1.898,49 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 2020 wynosiła 2.000,00 zł. 

 

1.5. Ludność i dynamika zmian 

W 2020 r. urodziło się 78 dzieci (39 dziewczynek i 39 chłopców). Porównując z rokiem 2019, 

w 2020 roku przyszło na świat o 1 dziecko mniej. Dla swoich dzieci rodzice najczęściej 

wybierali imiona: Zofia, Hanna, Jan.  

29 par  zdecydowało się na zawarcie związku małżeńskiego, to o 4 pary mniej w porównaniu  

z rokiem poprzednim. Wśród młodych par dominowały śluby konkordatowe: w 2020 r. –22, 

natomiast  w 2019 – 26.  W 2020 r. udzielono 7 ślubów cywilnych.  

W 2020 r. zmarło 81 mieszkańców gminy Borek Wlkp., to o 4 więcej niż w 2019 r.  

Urząd Stanu Cywilnego w Borku Wlkp. w 2020 r. odnotował 8 rozwodów.  

Dokonano jednej transkrypcji aktu urodzenia. 

W 2020 r. sporządzono 76 aktów stanu cywilnego, wydano 3  decyzje w sprawie zmiany 

nazwiska, wydano 580 aktów stanu cywilnego, dokonano 26 czynności materialno-

technicznych (uzupełnienia, unieważnienia lub sprostowania aktów), wydano 44 

zaświadczenia (m.in. zaświadczenia o możliwości zawarcia małżeństwa o stanie cywilnym  

oraz potwierdzające uznanie ojcostwa), a także wpisano 1570 aktów stanu cywilnego do 

Rejestru Stanu Cywilnego. 

 

W 2020 r., w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Burmistrz Borku Wielkopolskiego 

wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 2 parom. 

 

Ewidencja ludności 

W 2020 r. na terenie gminy Borek Wlkp. zameldowanych było 7566 osób (zameldowania na 

pobyt stały oraz zameldowania na pobyt czasowy). W porównaniu z 2019 r. spadek ludności 

wyniósł 82 osób (w 2019 r. zameldowanych było 7648 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) 756 gospodarstw rolnych osób fizycznych o łącznej powierzchni 7 713,6861 ha 

fizycznych co stanowi 9 329,2097 ha przeliczeniowych  

2) 835 nieruchomości rolnych osób fizycznych poniżej 1 ha o łącznej powierzchni 

110,9382 ha fizycznych co stanowi 118,2978 ha przeliczeniowych  

3) 26 gospodarstw rolnych osób prawnych o łącznej powierzchni  2 286,7944 ha 

fizycznych co stanowi 3 047,0466 ha przeliczeniowych  

4) 5 nieruchomości rolnych osób prawnych o łącznej powierzchni 1,1348 ha fizycznych 

co stanowi 1,1964 ha przeliczeniowych  

 

1.6.3. Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych 

W 2020 roku nie było potrzeby szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. 

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 2020 istniało 

ok. 428 przedsiębiorstw.  

Wśród wszystkich rodzajów działalności przeważa posadzkarstwo, tapetowanie  

i oblicowywanie ścian – aż 150 przedsiębiorców boreckich świadczy takie usługi. Wielu, bo 

144 przedsiębiorców zajmuje się tynkowaniem. 130 firm świadczy usługi z zakresu 

wykonywania pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. 123 zajmuje się 

zakładaniem stolarki budowlanej. Transport drogowy towarów również stanowi znaczną cześć 

lokalnych przedsiębiorstw – aż 107 przedsiębiorstwa wykonywały te usługi.  

65 firm zajmuje się wykonywaniem onstalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych  



i klimatyzacyjnych. 58 przedsiębiorców wykonuje instalacje elektryczne.  

Kolejnymi dziedzinami cieszącymi się w gminie popularnością jest:  

• Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – 82 

podmioty; 

• Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 77 

przedsiębiorstwa; 

• Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganów i targowisk 

– 70 firmy. 

Znaczną część lokalnej przedsiębiorczości stanowią firmy wykonujące działalność usługową 

wspomagającą chów i hodowlę zwierząt gospodarskich – aż 62 firm. 

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek świadczy 55 

przedsiębiorstw, konserwacji i naprawę pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 

dokonuje 51 firm. 

1.7.2. Gminne podmioty gospodarcze 

1. Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji. 

2. Zakład Aktywności Zawodowej. 

2. Spółdzielnia ,,Pomocna Dłoń”. 

 

1.8. Organizacje pozarządowe działające na terenie gminy 

 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 

2020 został uchwalony 30 października 2019 r. uchwałą NR XIII/106/2019 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 2020r. poz. 1057). 

 W 2020 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: 

Organizacja imprez sportowo -rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i dorosłych 

mieszkańców gminy Borek Wlkp. z zakresu piłki nożnej, tenisa ziemnego i tenisa 

stołowego  oraz siatkówki plażowej. Realizatorem zadania był LKS „WISŁA” Borek 

Wielkopolski. Zadanie realizowane było w okresie od 11 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 5.200,00 zł, w tym 

4.500,00 zł to kwota dotacja, pozostała kwota stanowiła wkład klubu. W trakcie realizacji 

zadania całkowity koszt uległ zwiększeniu do kwoty 5.478,00 zł, dotacja z budżetu Gminy nie 

uległa zmianie. Organizacja dodatkowe koszty pokryła z własnych środków finansowych. 

2. 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 w/w kwocie. Zadanie realizowane było w okresie od 06 maja 2020 r. do 31 

grudnia 2020 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 46.500,00 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 (44.500,00 zł). Dodać należy, że kwota całości realizacji działań 

dotyczyła zaangażowania  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. pozyskał Miejsko-Gminny Ośrodek 

Kultury w Borku Wlkp. na „Artystyczny czelendż w necie”. Projekt oparty był na organizacji 

cyklu warsztatów artystycznych zrealizowanych jako transmisja nażywo w sieci on line co było 

odpowiedzią na wyzwanie epidemicznej rzeczywistości oraz sposobem zapobiegania 

negatywnym skutkom izolacji. Projekt umożliwiał rozwój umiejętności i wiedzy z zakresu 

sztuk plastycznych i rękodzielnictwa.  

 W 2020 roku zostały udzielone także dotacje w oparciu o przepisy ustawy o sporcie  

z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 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 74.000,00 zł. Wkład własny organizacji wnosił 7. 400,00 zł oraz wkład 

osobowy w postaci wolontariatu 5.200,00 zł. Całkowita wartość zdania stanowiła kwotę 

86.600,00 zł. W trakcie realizacji zadania jego koszt wzrósł do kwoty 88.014,58 zł – organizacja 

pokryła koszt z własnych środków finansowych (kwota 8.814,58 zł – wkład finansowy  

w realizację całego). Zadanie realizowane było od 2 stycznia 2020 r. do 15 grudnia 2020 r. 

Realizacja zadania miała na celu upowszechnianie kultury fizycznej poprzez popularyzację  

i upowszechnianie rozwoju sportu, wychowania fizycznego, rehabilitacji ruchowej oraz innych  

form zorganizowanych i niezorganizowanych aktywności fizycznej. 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. Odbywały 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 od 02 stycznia 2020 do 15 grudnia 2020 br. z niewielkimi przerwami 

w skutek pandemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 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 2.000,00 zł. Czas realizacji 

zadania miał obejmować okres od 27 stycznia 2020 roku do 15 grudnia 2020 roku. 20 marca 

2020 r., w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2 realizacja niniejszego zadania została wstrzymana. Organizacja nie podjęła realizacji 

zadania. Z przyznanej dotacji wykorzystano 65,00 zł., reszta (1.935,00 zł) została zwrócona na 

konto gminy. Celem miało być upowszechnianie strzelectwa sportowego i sportów obronnych. 

Przeprowadzono zawody, konkursy i spartakiadę sportów obronnych. Dodatkowo uczniowie 

mieli doskonalić umiejętność współzawodnictwa i sportu walki, ze względu na zakażenia 

wirusek SARS-CoV – 2 założone cele nie mogły być zrealizowane.   

 Podsumowując realizację zadań publicznych zleconych  organizacjom pozarządowym 

w formie wsparcia wykonania zadania 2020 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 82.500,00 zł. (z czego 1.935,00 zł zostało 

zwrócone  ze względu na brak możliwości realizacji zadania w wyniku panującej 

pandemii) Kwota 6.500,00 zł to środki udzielone w drodze ustawy o wolontariacie i pożytku 

publicznym. 76.000,00 zł (LOK zwrócił kwotę 1.935,00 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. 

 

Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na „Zakup samochodu dla Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Piaskach”.  

Dotacja udzielona w kwocie 2.000,00 zł. Zadanie realizowane było w terminie od 5 listopada 

2020r. do 15 grudnia 2020. Całkowity koszt zakupu samochodu (Ford Transit Custom MCA 

2.0 New EcoBlue 130 km M6 Trend Kombi M1 320 L2) stanowił wartość 142.000,00 zł. 

  



1.9. Ochrona zabytków 

1.9.1. Program Ochrony Zabytków 

Został opracowany Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Borek Wlkp. na lata 

2020-2023. Obecnie jest na etapie zatwierdzania przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. 

 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 2020 r..  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.  



 

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.  

W roku 2020 nie udzielono żadnej dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty 

budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących 

własność Gminy Borek Wlkp. 

 

1.10. Realizowane uchwały 

 

   ROK 2020 

1.  XVI/130/2020 30-01-2020 udzielenia dotacji z budżetu Gminy Borek Wlkp. na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich  

i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych 

wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących 

własności Gminy Borek Wlkp. 

2.  XVI/131/2020 30-01-2020 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Gostyńskiego w 2020 r. 

3.  XVI/132/2020 30-01-2020 przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego w 2020 roku zadań 

polegających na utrzymaniu dróg powiatowych  

w zakresie koszenia poboczy i wycinki krzewów 

4.  XVI/133/2020 30-01-2020 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 

5.  XVI/134/2020 30-01-2020 ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie  

Borek Wlkp. w roku szkolnym 2019/2020 

6.  XVI/135/2020 30-01-2020 zamiaru likwidacji Szkoły filialnej im. Edmunda 

Bojanowskiego w Wycisłowie, wchodzącej w skład 

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borku Wlkp. 



7.  XVI/136/2020 30-01-2020 zamiaru likwidacji Szkoły filialnej w Zalesiu 

wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

w Borku Wlkp. 

8.  XVI/137/2020 30-01-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka 

Publicznego w Karolewie 

9.  XVI/138/2020 30-01-2020 sprzedaży lokalu mieszkalnego w Zalesiu 

10.  XVI/139/2020 30-01-2020 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla „Powstańców Wielkopolskich 2” – rejon boiska 

sportowego 

11.  XVI/140/2020 30-01-2020 Regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Borek Wielkopolski. 

12.  XVII/141/2020 23-03-2020 pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego 

13.  XVII/142/2020 23-03-2020 pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego 

14.  XVII/143/2020 23-03-2020 zmian budżetu i w budżecie na rok 2020 

15.  XVII/144/2020 23-03-2020 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Borek Wlkp. w 2020 roku 

16.  XVIII/145/2020 29-04-2020 odwołania Skarbnika Gminy Borek Wlkp. 

17.  XVIII/146/2020 29-04-2020 powołania Skarbnika Gminy Borek Wlkp. 

18.  XVIII/147/2020 29-04-2020 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy Borek Wlkp. 

19.  XVIII/148/2020 29-04-2020 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości 

20.  XVIII/149/2020 29-04-2020 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty 

oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności; 

21.  XVIII/150/2020 29-04-2020 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 

22.  XVIII/151/2020 29-04-2020 likwidacji Szkoły filialnej im. Edmunda 

Bojanowskiego w Wycisłowie, wchodzącej w skład 

Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Borku Wlkp. 



23.  XVIII/152/2020 29-04-2020 likwidacji Szkoły filialnej w Zalesiu, wchodzącej  

w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Borku 

Wlkp. 

24.  XVIII/152/2020 29-04-2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

stanowiącej własność Gminy Borek Wlkp. 

25.  XVIII/154/2020 29-04-2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

położonej przy ul. Powstańców Wlkp. 

26.  XVIII/155/2020 29-04-2020 zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – 

Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie z 

obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do 

budżetu Gminy  

Borek Wlkp. 

27.  XVIII/156/2020 29-04-2020 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Borek Wlkp.  

za rok 2019 

28.  XVIII/157/2020 29-04-2020 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w  Borku Wlkp. 

za rok 2019 

29.  XVIII/158/2020 29-04-2020 zmian  budżetu  i w budżecie  na rok 2020 

30.  XVIII/159/2020 29-04-2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2020-2025 

31.  XVIII/160/2020 29-04-2020 zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

32.  XIX/161/2020 27-05-2020 udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Borku Wlkp. 

33.  XIX/162/2020 27-05-2020 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok 

34.  XIX/163/2020 

 

27-05-2020 udzielenia Burmistrzowi Borku Wlkp. absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 

35.  XIX/164/2020 27-05-2020 zmian  budżetu  i w budżecie  na rok 2020 

36.  XIX/165/2020 

 

27-05-2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 

2020 – 2025 

37.  XIX/166/2020 27-05-2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

położonej przy ul. Szosa Jaraczewska 

38.  XIX/167/2020 

 

27-05-2020 sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

położonej przy ul. Zielonej 

39.  XIX/168/2020 

 

27-05-2020 zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w Żłobku 

Publicznym  w Karolewie 

 



40.  XIX/169/2020 

 

27-05-2020 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 

41.  XIX/170/2020 

 

27-05-2020 likwidacji Szkoły filialnej w Zalesiu, wchodzącej  

w skład Zespołu – Przedszkolnego w Borku Wlkp. 

42.  XIX/171/2020 27-05-2020 likwidacji Szkoły filialnej im. Edmunda Bojanowskiego  

w Wycisłowie, wchodzącej w skład Zespołu – 

Przedszkolnego w Borku Wlkp. 

43.  XX/172/2020 24-06-2020 zmian  budżetu  i w budżecie  na rok 2020; 

44.  XX/173/2020 24-06-2020 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji 

z budżetu Gminy Borek Wlkp. na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do 

rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy 

Borek Wlkp. 

45.  XX/174/2020 24-06-2020 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Gostyńskiego 

46.  XX/175/2020 24-06-2020 określenia górnej stawki opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za  opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

47.  XX/176/2020 24-06-2020 ustalenia regulaminów korzystania z siłowni 

zewnętrznej, street workout, boisk   sportowych oraz 

parków 

48.  XX/177/2020 24-06-2020 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy   Borek Wlkp. 

49.  XX/178/2020 24-06-2020 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 

Borek Wlkp. oraz obrębów Strumiany, Dąbrówka  

i Zalesie 

50.  XXI/179/2020 20-08-2020 zmian  budżetu  i w budżecie  na rok 2020 

51.  XXI/180/2020 20-08-2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2020-2025 

52.  XXI/181/2020 20-08-2020 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Gostyńskiego 



53.  XXI/182/2020 20-08-2020 przyjęcia od Powiatu Gostyńskiego zadań w zakresie 

zimowego utrzymania dróg  powiatowych w sezonie 

2020/2021 

54.  XXI/183/2020 20-08-2020 zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

55.  XXI/184/2020 20-08-2020 uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy  Borek Wlkp. 

56.  XXI/185/2020 20-08-2020 wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych 

przystanków komunikacyjnych  na terenie gminy Borek 

Wielkopolski 

57.  XXI/186/2020 20-08-2020 uchylenia uchwały w sprawie likwidacji Szkoły 

filialnej  

w Zalesiu, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Borku Wlkp. 

58.  XXI/187/2020 20-08-2020 uchylenia uchwały w sprawie likwidacji Szkoły 

filialnej im. Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie, 

wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Borku Wlkp. 

59.  XXI/188/2020 20-08-2020 ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie  

Borek Wlkp. w roku szkolnym 2020/2021 

60.  XXI/189/2020 20-08-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 

61.  XXI/190/2020 20-08-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu 

targowiska miejskiego w Karolewie 

62.  XXI/191/2020 20-08-2020 nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  

w Borku Wlkp. 

63.  XXII/192/2020 24-09-2020 zmian  budżetu  i w budżecie  na rok 2020 

64.  XXII/193/2020 24-09-2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2020-2025 

65.  XXII/194/2020 24-09-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia gminy 

Borek do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek 

Kształcenia i Studiów Samorządowych” 

66.  XXII/195/2020 24-09-2020 określenia stawek podatku od nieruchomości 

67.  XXII/196/2020 24-09-2020 ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której 

znajduje się domek letniskowy lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe 



68.  XXII/197/2020 24-09-2020 określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

odbierania  

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

69.  XXII/198/2020 24-09-2020 uchylenia uchwały w sprawie postanowienia  

o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie gminy Borek 

Wlkp., na których nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne 

70.  XXII/199/2020 24-09-2020 ustalenia regulaminu korzystania z siłowni oraz salki 

fitness w Borku Wlkp. 

71.  XXII/200/2020 24-09-2020 Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Borek Wlkp. oraz 

określenie granic ich obwodów 

 

72.  XXIII/201/2020 28-10-2020 zmian  budżetu  i w budżecie  na rok 2020 

73.  XXIII/202/2020 28-10-2020 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2020-2025 

74.  XXIII/203/2020 28-10-2020 zmieniająca uchwałę  w sprawie utworzenia Żłobka 

Publicznego w Karolewie 

75.  XXIII/204/2020 28-10-2020 przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

Oddział Terenowy w Poznaniu działki o numerze ewid. 

73/3, obręb Siedmiorogów Drugi 

76.  XXIII/205/2020 28-10-2020 przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

Oddział Terenowy w Poznaniu działki o numerze ewid. 

28/1, obręb Jeżewo 

77.  XXIII/206/2020 28-10-2020 nieodpłatnego przekazania – darowizny działki  

o numerze ewid. 1128, obręb Borek Wlkp. 

78.  XXIII/207/2020 28-10-2020 wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego 

przystanku komunikacyjnego na terenie miasta Borek 

Wlkp. 

79.  XXIII/208/2020 28-10-2020 określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych oraz zwolnień od podatku 

80.  XXIII/209/2020 28-10-2020 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Gostyńskiego w 2020 roku 



81.  XXIII/210/2020 28-10-2020 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 2021” 

82.  XXIII/211/2020 28-10-2020 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

83.  XXIII/212/2020 28-10-2020 przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy  

Borek Wlkp. na lata 2021- 2024 z perspektywą do roku 

2028 

84.  XXIV/213/2020 16-12-2020 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borek Wlkp. 

na lata 2021-2027 

85.  XXIV/214/2020 16-12-2020 uchwały budżetowej na rok 2021 

86.  XXIV/215/2020 16-12-2020 zmian  budżetu  i w budżecie  na rok 2020 

87.  XXIV/216/2020 16-12-2020 planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021 

88.  XXIV/217/2020 16-12-2020 planu pracy Rady Miejskiej Borku Wlkp. na rok 2021 

89.  XXIV/218/2020 16-12-2020 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2021 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021 

90.  XXIV/219/2020 16-12-2020 wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Borek Wlkp. 

91.  XXIV/220/2020 16-12-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz 

ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności 

92.  XXIV/221/2020 16-12-2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości 

93.  XXIV/222/2020 16-12-2020 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 



94.  XXIV/223/2020 16-12-2020 przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

Oddział Terenowy w Poznaniu działki o numerze ewid. 

188/8, obręb Karolew 

95.  XXIV/224/2020 16-12-2020 określenia warunków i trybu finansowania zadania 

własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy 

Borek Wielkopolski  

96.  XXIV/225/2020 16-12-2020 ustalenia wykazu wydatków niewygasających  

z upływem 2020 roku 

 

2. Sytuacja finansowa Gminy 

2.1. Budżetu 

Uchwałą Nr XV/123/2019 z dnia 12 grudnia 2019  r. Rada Miejska Borku Wielkopolskiego 

uchwaliła budżet na 2020 rok po stronie planowanych dochodów w kwocie 39.600.305,00 zł, 

po stronie wydatków 39.500.305,00 zł. Nadwyżka budżetu wyniosła 100.000,00 zł. 

W trakcie roku dokonano 21 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 

Pozyskano również środki zewnętrzne, które miały wpływ na wysokość budżetu tj. 

-  środki z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 

2019- 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc 

spożywania posiłków, 

-  pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na  realizację projektu „Gmina Borek 

Wielkopolski wspiera aktywność zawodową rodziców”, 

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

Program  Operacyjny Polska Cyfrowa  na projekt „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, 

-  środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz  z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 31 grudnia 2020 roku wynosił 42.589.791,44 zł,  

 wykonanie 41.873.469,17 zł, co stanowi 98,32 %, w tym plan dochodów majątkowych wynosi 

1.378.806,19 zł, wykonanie 1.473.276,72 zł tj. 106,85 %. 

Plan wydatków po zmianach na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 44.130.122,18 zł, a wykonanie 

39.672.994,86 zł, tj. 89,90 %, w tym plan wydatków majątkowych stanowił 3.341.787,67 zł,  

a wykonanie 2.662,565,41 zł, tj. 79,67 %. 

Na koniec 2020 roku wynik budżetu planowano deficyt  w wysokości 1.540.330,74 zł, 

wykonano nadwyżką w wysokości 2.200.474,31 zł. 

Gmina Borek Wielkopolski poniosła wydatki bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem  

COVID-19 -  95.558,00 zł , w tym wydatki inwestycyjne 41.000,00 zł. 

Samorządowy zakład budżetowy poniósł koszty  na przeciwdziałanie COVID-19  

w wysokości 6.487,00 zł.  



 

2.2. Poziom zadłużenia 

Na koniec 2020 roku zadłużenie gminy z tytułu pożyczek i kredytów wyniosło 6.695.000,00 

zł, z tytułu wykupu wierzytelności (umowa forfaitingowa) – 659.583,74 zł, co daje 

7.354.583,74  zł i stanowi 17,56 % wykonanych dochodów. 

 

2.3. Podatki i opłaty 

W 2020 roku wystawiono – 2250 decyzji wymiarowych dla osób fizycznych na łączną kwotę 

2 023 831,00  

W tym: podatek od nieruchomości – 852 153,00  

Podatek rolny – 1 169 441,00 

Podatek leśny – 2 237,00 

Ponadto wystawiono 274 decyzje w trakcie roku wymiarowych i zmieniających. 

Udzielono 7 podatnikom ulgę inwestycyjną w podatku rolnym na łączną kwotę 152 807,13 zł 

wykorzystaną w roku 2020  na kwotę 15 045,15 zł. 

Udzielono 7 podatnikom zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów 

rolnych o łącznej powierzchni 72,5126 ha na kwotę 14 203,85 zł. 

Podatek od osób fizycznych od 125 podmiotów gospodarczych w 2020 roku wyniósł –  

80 445,16 zł. 

Podatek od osób prawnych.  

W 2020 roku złożone zostały: 

- 73 deklaracje na podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 2 578 500,00 zł. 

- 26 deklaracji na podatek rolny od osób prawnych na kwotę 440 870,00 zł 

- 5 deklaracji na podatek leśny od osób prawnych na kwotę 59 500,00 zł.  

Podatek od środków transportowych. 

- 31 podatników złożyło deklaracje na podatek od środków transportowych od osób 

fizycznych na kwotę 104 366,00 zł 

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

na kwotę 297 320,00 zł 

 

2.4 Zaległości podatkowe podmiotów. 

Wystawiono: 

 8 wniosków  o umorzenie zaległości podatkowych na kwotę 9 258,00zł  w tym: 

- 7 wniosków rozpatrzono pozytywnie od osób prawnych 

- 1 wniosek odmowa umorzenia (brak przesłanek) 

 



259 upomnień na kwotę –  896 942,58zł. 

- 203 upomnienia wystawiono podatnikom od osób fizycznych (na kwotę 62 957,00 zł)  

   z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego. 

- 51 upomnień wystawiono podatnikom od osób prawnych  (na kwotę 807 929,58 zł)  

 z podatku od nieruchomości. 

- 5 upomnień wystawiono podatnikom od osób prawnych  (na kwotę 26 056,00zł)  

   z podatku od środków  transportowych. 

 

68 tytułów wykonawczych na kwotę – 795 694,99 zł. 

-38 tytułów wykonawczych wystawiono podatnikom od osób fizycznych w podatku  

od nieruchomości, rolnym, leśnym i łącznym zobowiązaniu pieniężnym ( na kwotę 9 262,41zł) 

-28 tytułów wykonawczych wystawiono podatnikom od osób prawnych w podatku  

od nieruchomości (na kwotę 763 726,58 zł) 

-2 tytuły wykonawcze wystawiono podatnikowi od osób prawnych ( na kwotę 22 706,00zł)  

z podatku od środków transportowych od osób prawnych.  

 

Zostały podjęte czynności powodujące zabezpieczenia hipoteczne – dokonano wpisów  

w księgach wieczystych na ogólną kwotę – 307 026,60 

- 4 wpisy dotyczą podatników od osób prawnych (wpis na kwotę – 288 990,80 zł) dotyczy   

 1 podatnika w  podatku od nieruchomości. 

- 15 wpisów dotyczy podatników od osób fizycznych (wpis na kwotę – 18 035,80 zł) dotyczy 

3 podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

 

 

Podatek od nieruchomości osoby prawne  

 

Stan zaległości wynosi – 402 418,80zł 

  

Zaległość tworzy siedem jednostek: 

 

- zaległości 1 jednostki w kwocie  42 824,00 zł stanowią zaległości od VII do XII raty 2019 

roku i od  I do XII raty 2020roku. Na   zaległości  wystawiono tyt. egzekucyjne a na XII ratę 

2020 roku upomnienie. 

 

- zaległości 2 jednostki w kwocie 314 126,80 zł stanowią zaległości  od I– XII 2013 roku  

i I raty 2014 roku -należności w kwocie 288 990,80 zł zostały zabezpieczone hipotecznie 

dokonując  wpisów w księgach wieczystych. Na całą  zaległość do Sądu Rejonowego  

w Poznaniu – Stare Miasto Poznań został skierowany wniosek w postępowaniu upadłościowym 

zgłoszenie wierzytelności. 

 

- zaległości 3 jednostki w kwocie 2 364,00 zł stanowią zaległości  od VII do IX raty 2015 roku  

wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. 

 



- zaległości  4 jednostki w kwocie 1 424,00 zł stanowią zaległości IX raty 2020 roku 

wystawiono upomnienia. 

 

- zaległości 5 jednostki w kwocie 3 164,00 zł stanowią zaległości  od VIII do XII raty 2020 

roku  wystawiono tytuły wykonawcze a na XII  ratę 2020 rok upomnienie. 

 

- zaległości 6 jednostki w kwocie 5,00 zł stanowią zaległości XII raty 2020 roku.     

 

- zaległości  7 jednostki w kwocie 38 511,00 zł stanowią zaległości VI do XII raty 2017  i I do 

XII raty 2018 roku  wystawiono tytuły wykonawcze. 

 

 

 Podatek rolny osoby prawne  

 

Stan zaległości wynosi – 1 792,00zł 

 

Zaległość tworzą dwie jednostki: 

 

- zaległości 1 jednostki w kwocie 1520,00 zł stanowią zaległości IV raty 2020 rok 

(uregulowano 05.01.2021r.).     

 

- zaległości 2 jednostki w kwocie 272,00 zł stanowią zaległości II, III i IV raty 2018 roku 

 wystawiono   upomnienia. 

  

 

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne  

 

Stan zaległości wynosi – 17 930,68 zł. 

 

Zaległość w tym podatku  tworzy 12 podatników z miasta i  16 sołectw z lat 

ubiegłych i 2020 roku- razem 47 osób. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. 

 

 

Podatek rolny osoby fizyczne  

 

Stan zaległości  wynosi -  21 298,24 zł. 

 

Zaległość w tym podatku  tworzy 2 podatników z miasta i  14 sołectw z lat 

ubiegłych i 2020 roku- razem 24 osoby. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. 

  



 

 

Podatek leśny osoby fizyczne  

 

Stan zaległości  wynosi - 8,00 zł. 

 

Zaległość w tym podatku  tworzy 1 podatnik.  Wystawiono  tytuł wykonawczy i upomnienia. 

 

 

3. Zamówienia publiczne 

 

W 2020 roku w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych udzielono następujących 

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. Zagospodarowanie 

odpadów 

Zamówienie z 

wolnej ręki 

550266592-N-2019 

ZGO Sp. Z o.o. W 

Jarocinie – 

Wielkopolskie 

Centrum 

Recyklingu 

17.01.2020 

656249,00 

708748,92 

Od 17.01.2020 

do 31.12.2020 

po aneksie 

712962,97 

770000,00 

 

Umowa nr 

DZP.272.1.2020 

2. Świadczenie usługi 

kompleksowej 

polegającej na dostawie 

energii elektrycznej wraz 

z usługą dystrybucji 

energii elektrycznej na 

potrzeby Gminy Borek 

Wlkp. 

 511850-N-2020 z 

dnia 2020-02-12 r. 

ENEA S.A. 26.02.2020 

915929,46 

1126593,24 

Od 01.03.2020 

do 28.02.2022 

 

Umowa nr 

DZP..272.2.2020 

3. Rozbudowa i 

przebudowa budynku 

sportowego w celu 

adaptacji pomieszczeń na 

542856-N-2020 z 

dnia 2020-05-22 r. 

Zakład Usług 

Technicznych 

Budownictwa 

„BUDMECH” 

25.06.2020 

161617,40 

198 789,40 

Od 25.06.2020 

Umowa nr 

DZP..272.3.2020 



siłownię 

 

Wiktor 

Liszczyński Ul. 

Morelowa 13 

63-800 Gostyń 

do 10.09.2020 

 

4. Udzielenie kredytu 

długoterminowego w 

kwocie 1 200 000,00 pln 

z przeznaczeniem na 

spłatę wcześniej 

zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu 

kredytów   

 

 

 

 

545953-N-2020 z 

dnia 2020-06-01 r. 

Powiatowy Bank 

Spółdzielczy 

ul. 1-go Maja 

63-800 Gostyń 

26.06.2020 

155164,78 

Od 26.06.2020 

 

 

Umowa nr 

DZP..272.4.2020 

5. Przebudowa ulicy 

Sienkiewicza w Borku 

Wlkp. 

 

544009-N-2020 z 

dnia 2020-05-26 r. 

Patryk Borowczyk 

PHU 

Ul. Powstańców 

Wlkp. 45 

63-840 Krobia 

7.07.2020 

365445,00 

449 497,35 

do 31.08.2020 

Umowa nr 

DZP..272.5.2020 

6. Przebudowa ulicy 

Sienkiewicza w Borku 

Wlkp. - uzupełniające 

art. 67 ust. 1 pkt. 6 

550159774-N-2020 Patryk Borowczyk 

PHU 

Ul. Powstańców 

Wlkp. 45 

63-840 Krobia 

07.09.2020 

55 065,00 

67 729,95 

Od 07.09.2020 

do 30.09.2020 

Umowa nr 

DZP..272.6.2020 

7. Wymiana nawierzchni 

płyty Rynku w Borku 

Wlkp. 

596325-N-2020 z 

dnia 2020-10-12 r. 

„Brukarstwo 

Kasprzak” 

Sp. z o.o. 

Ul. Cieszyńskiego 

10 

63-720 Koźmin 

Wielkopolski 

25.11.2020 

447 500,00 

483 300,00 

od 01.01.2020 

do 31.12.2020 

Umowa nr 

DZP..272.7.2020 

8. Odbiór odpadów 

komunalnych 

zmieszanych i 

selektywnie zebranych z 

nieruchomości 

zamieszkałych z terenu 

gminy Borek Wlkp. oraz 

ich dostarczenie do 

606171-N-2020 z 

dnia 2020-11-04 r. 

PHU Trans-Kom 

Barbara Rajewska, 

z siedzibą 

Bogusławki 8b, 

63-800 Gostyń 

01.12.2020 

1205000,00 

1301400,00 

od 01.01.2021 

do 31.12.2022 

Umowa nr 

DZP..272.8.2021 



„ZGO Sp. z o.o. w 

Jarocinie – 

Wielkopolskie Centrum 

Recyklingu” w 

Witaszyczkach 1A, 

gmina Jarocin w terminie 

od dnia 1 stycznia 2021 

roku do 31 grudnia 2022 

roku. 

9. Wykonanie usługi 

polegającej na 

dowożeniu uczniów cz. 1 

761516-N-2020 z 

dnia 03.12.2020 r. 

UTH Grzegorz 

Ludwiczak 

ul. Powst. Wlkp 

41/1 

63-800 Gostyń 

04.01.2021 

 

Do 31.12.2021 

 

Umowa nr 

DZP..272.2.2021 

10. Wykonanie usługi 

polegającej na 

dowożeniu uczniów cz. 2 

761516-N-2020 z 

dnia 03.12.2020 r. 

Przedsiębiorstwo 

Usługowe 

Piotr Radwan 

ul. Jana Pawła II 

74a 

63-800 Gostyń 

04.01.2021 

 

Do 31.12.2021 

Umowa nr 

DZP..272.3.2021 

11. Wykonanie usługi 

polegającej na 

dowożeniu uczniów cz. 3 

761516-N-2020 z 

dnia 03.12.2020 r. 

Spółdzielnia Kółek 

Rolniczych 

ul. Jeżewska 5 

63-810 Borek 

Wlkp. 

04.01.2021 

 

Do 31.12.2021. 

Umowa nr 

DZP..272.4.2021 

 Wykonanie usługi 

polegającej na 

dowożeniu uczniów cz. 4 

761516-N-2020 z 

dnia 03.12.2020 r. 

Przedsiębiorstwo 

Usługowe 

Piotr Radwan 

ul. Jana Pawła II 

74a 

63-800 Gostyń 

01.01.2020 

 

Do 31.12.2021 

 

Umowa nr 

DZP..272.5.2021 

 

4. Stan realizacji inwestycji 

4.1. Zadania inwestycyjne w 2020 r. 

 1. Trwają prace polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej :" 

Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie -etap II". 

2. Wykonano dokumentację projektowo -kosztorysową "Przebudowa kanalizacji wraz  

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

napowietrznej na kablową);  



3. "Rozbudowa i przebudowa budynku sportowego w celu adaptacji pomieszczeń na 

siłownię" -roboty budowlane. 

4. Inwestycje drogowe 

 

Nazwa zadania Postęp w realizacji zadania 

Przebudowa dróg gminnych w 

miejscowości Skoków, 

Bruczków, Bolesławów 

Zadanie zakończone. W ramach zadania przebudowano łącznie 6 

odcinków dróg gminnych o łącznej powierzchni 24 806m² o 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. 

Przebudowa ul. Sienkiewicza w 

Borku Wlkp. 

Inwestycja zakończona. 

Wybudowano drogę o następujących parametrach: Długość nawierzchni -  

320 mb, Szerokość nawierzchni jezdni 6,00, Szerokość chodnika – od 1,5 

do 2,2, nawierzchnia z trylinki, chodniki i zjazdy z kostki. Całość 

kosztów: 536 989,35, Wartość dofinansowania z Województwa 

Wielkopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych 

– 266 624,64 

Wymiana nawierzchni płyty 

Rynku w Borku Wlkp. 

W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót, firmę 

Brukarstwo Kasprzak Sp. z o.o., z siedzibą ul. D. Cieszyńskiego 10, 63-

720 Koźmin Wlkp., która wykona roboty budowlane za kwotę 861 995,99  

w terminie do 30.06.2021. W grudniu odebrano pierwszą część robót  

o wartości 115 244,90. 

 

Przebudowa ul. Bojanowskiego 

w Borku Wlkp. 

Przebudowana została droga na odcinku 400mb. W ramach inwestycji 

wykonano następujące prace: ułożenie krawężników, przebudowa 

chodnika, przełożenie trylinki z podbudową, regulacja studzienek 

Przebudowa drogi w 

miejscowości Bruczków – dz. Nr 

64/3 

Przebudowana została droga na długości 90 mb. W ramach inwestycji 

wykonano następujące prace: Roboty ziemne – korytowanie, Ustawienie 

obrzeży, Podbudowa z kruszywa, Nawierzchnia z kostki gr. 8cm 

Przebudowa  ul. Powstańców 

Wlkp., Głosiny w Borku Wlkp 

 

Trwają poszukiwania źródeł dofinansowania inwestycji. 

 

 

5. W 2020 roku Gmina Borek Wlkp. współfinansowała inwestycje na drogach Powiatu 

Gostyńskiego: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4945P Jeżewo - Jawory - Wycisłowo w kwocie 

251.610,68 zł. 

4.2. Pozyskane środki zewnętrzne 

 



W 2020 roku podpisano umowę na 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 polegała 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 dokonano także zmian w zakresie instalacji sanitarnych oraz 

elektrycznych.  Zrealizowana inwestycja podyktowana była rozszerzeniem oferty zajęć 

sportowych i aktywnego wypoczynku. Aby zapewnić połączenie funkcjonalne pomieszczeń 

docelowej siłowni z zapleczem sanitarnym i szatniowym, konieczne było rozbudowanie 

wiatrołapu wejściowego. Ponadto wykonano prace związane z przebudową – zmiana układu 

ścian działowych, przejść, otworów okiennych i drzwiowych. Operacja nie miała 

komercyjnego charakteru, miała charakter ogólnodostępny. 

W 2020 roku w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” gmina zawarła z Wojewodą 

Wielkopolskim umowę na realizację zadania „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Borku Wlkp.” 

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 266 624,64 zł. 

W 2020 roku Gmina Borek Wlkp. zawarła z Wojewodą Wielkopolskim umowę  

w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na funkcjonowanie Żłobka Samorządowego  

w Karolewie – kwota dotacji 19 305 zł. 

Kontynuacją podjętych działań był udział w 2020 roku w konkursie w ramach 

Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 

2021. Gmina zakwalifikowała się do otrzymania dofinansowania w kwocie 15 360 zł, które 

zostanie przeznaczone na funkcjonowanie w żłobku miejsc dla 16 dzieci. Z dofinansowania 

będą mogły być finansowane wynagrodzenia personelu, dostawa mediów, opłat 

administracyjnych, koszty związane z utrzymaniem czystości, zajęcia dodatkowe dla dzieci, 

materiały dydaktyczne i zabawki, zakup środków higienicznych oraz koszty pośrednie m.in. 

obsługa księgowa). 

W 2020 roku Gmina Borek Wlkp. na mocy umowy zawartej z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu otrzymała dofinansowanie 

na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borek 

Wielkopolski”, które wyniosło 24 500 zł. 

W celu zachowania dziedzictwa kulturowego oraz poprawy estetyki boreckiego rynku, 

Gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na zadanie „Wymiana nawierzchni płyty Rynku 

w Borku Wlkp.” w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dokumentacja jest nadal rozpatrywana przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wnioskowana kwota pomocy wynosi 63 869 

zł i odnosi się do I etapu realizowanej inwestycji. 

Sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała uruchomienie Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych, w ramach którego gmina otrzymała 500 000 zł przeznaczonych na 

wymianę nawierzchni płyty rynku. 

Dodatkowo nasza Gmina złożyła wnioski o uzyskanie środków z funduszu przeciwdziałania 

COVID 19 na inwestycje: zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, rozbudowę 



przedszkola samorządowego w Karolewie oraz przebudowę ul. Powstańców Wlkp.- Głosiny  

w Borku Wlkp. Do dnia złożenia sprawozdania brak informacji o rozstrzygnięciach naboru. 

 

Zgodnie z obowiązującymi umowami zawartymi przed 2020 rokiem, dokonano 

obowiązku sprawozdawczego i monitorującego projektów: „Zagospodarowanie terenu 

rekreacyjnego w Karolewie” (w tym zakup sceny mobilnej) , „Odtworzenie zabytkowego parku 

w Karolewie zniszczonego w wyniku nawałnicy z sierpnia 2017r.” oraz dokumentów 

związanych z dofinansowaniami otrzymanymi na żłobek w Karolewie 

 

5. Zadania remontowe i fundusz sołecki 

5.1. Komunikacja i remonty dróg 

5.1.1. Komunikacja 

W roku 2020 zostały wydane dwa zezwolenia na korzystanie z przystanków gminnych 

(Przedsiębiorstwo Usługowe Piotr Radwan i Usługi Transportowe Roman Grzelak). 

 

Uchwała: 

Uchwała nr XXI/185/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie 

wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie 

gminy Borek Wielkopolski – uchwała podjęta w celu uwzględnienia potrzeb związanych  

z organizacją dowozu dzieci i młodzieży do szkół. 

 

5.1.2.Remonty dróg 

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 

Wykorzystując materiały z rozbiórek, wykonano usługę kruszenia i rozplanowania 

skruszonego materiału na drogach gruntowych w miejscowości Borek Wlkp i Studzianna 

Na podstawie Uchwał i stosownych porozumień przejęto od Powiatu gostyńskiego obowiązki 

zarządcy drogi w zakresie: 

– utrzymania czystości i porządku na drogach powiatowych na terenie Gminy Borek 

Wlkp. w granicach miejscowości 

– utrzymania zieleni na poboczach wybranych dróg powiatowych 

– zimowego utrzymania dróg w zakresie odśnieżania 

 

5.2. Fundusz sołecki 

1. Fundusz sołecki. 

W gminie Borek Wlkp. na podstawie uchwały nr 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 2020 roku plan funduszu sołeckiego opiewał na kwotę 430.868,00 zł a wykonanie wyniosło 

94,97% tj. 409.196,72 zł. Gmina wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego  

o częściowy zwrot z budżetu państwa części wydatków funduszu sołeckiego za rok 2020 

w kwocie 77.800,57 zł. 

         
Sołectwo Przedsięwzięcie Wykonanie Plan Wykonanie % 

Głoginin 

Utwardzenie 

pobocza drogi 

gminnej oraz zakup 

blokad 

parkingowych i 

barierek ochronnych 

Zakupiono 4 

barierki ochronne                             

i blokady 

parkingowe 

2190 2189,40 99,97 

Grodnica 

Zakup materiałów na 

naprawę drogi 

gminnej 

Zakupiono 25 mg 

tłucznia 
2000 1998,75 99,94 

Karolew 

Zakup wiaty 

przystankowej 

(Trzecianów 

Osiedle) 

Zakupiono wiatę 

przystankową 
2908 2907,77 99,99 

Siedmiorogów 

Drugi 

Zakup i montaż 

lampy solarnej 

Zakupiono lampę 

solarną  
6800 6780,01 99,71 

Skokówko 
Zakup i montaż 

lampy solarnej 

Zakupiono lampę 

solarną  
6800 6780,01 99,71 

Studzianna 
Zakup i montaż 

lampy solarnej 

Zakupiono lampę 

solarną  
6800 6780,00 99,71 

Trzecianów 
Zakup i montaż 

lampy solarnej 

Zakupiono lampę 

solarną  
6800 6780,00 99,71 

Zalesie 

Zakup materiałów i 

usług na remont 

drogi gminnej 

Zakupiono 

kruszywo na 

remont drogi 

4800 4799,63 99,99 

      39098 39015,57 99,79 

Karolew 

Bieżące naprawy 

gminnych dróg 

osiedlowych 

Wykonano bieżące 

naprawy gminnych 

dróg osiedlowych 

3847 3847,00 100,00 

Karolew 

Remont drogi w 

Trzecianowie 

Osiedle 

Wykonano remont 

drogi 
1500 1500,00 100,00 

Koszkowo 
Remont drogi 

gminnej 

Wykonano remont 

drogi 
1500 1500,00 100,00 



Maksymilianów 

Remont drogi 

gminnej i pobocza 

oraz wykoszenie 

rowu przy drodze 

gminnej 

Wykonano remont 

drogi gminnej i 

pobocza  

9758 9758,00 100,00 

Trzecianów 
Remont drogi 

gminnej 

Naprawiono 450,1 

m2 drogi  
4582 4582,00 100,00 

Zalesie 
Remont chodnika 

przy drodze gminnej 

Wykonano remont 

chodnika  
3000 3000,00 100,00 

      24187 24187,00 100,00 

Bolesławów 
Odmulenie rowów 

przy drodze gminnej 

Odmulono 333 mb 

rowów 
2000 1998,00 99,90 

Dąbrówka 

Koszenie rowów 

przy drodze gminnej 

 w Ustroniu 

Wykoszono rowy 

przy drodze 

gminnej 

3000 3000,00 100,00 

Głoginin 

Utwardzenie 

pobocza drogi 

gminnej oraz zakup 

blokad 

parkingowych i 

barierek ochronnych 

Utwardzono 143 

m2 pobocza 
4004 4003,99 100,00 

Karolew 

Koszenie rowów 

oraz wycinka 

krzewów przy 

drodze gminnej w 

Trzecianowie 

Osiedle 

- 3000 0,00 0,00 

Maksymilianów 

Remont drogi 

gminnej i pobocza 

oraz wykoszenie 

rowu przy drodze 

gminnej 

Wykoszono rów 

przy drodze 

gminnej 

1000 1000,00 100,00 

Siedmiorogów 

Drugi 

Zakup i montaż 

lampy solarnej 

Wykonano we 

własnym zakresie 
100 0,00 0,00 

Siedmiorogów 

Drugi 

Pogłębienie rowu 

przy drodze gminnej 

Wykonano 

pogłębienie rowu 

na odcinku 166 m 

1000 1000,00 100,00 

Skokówko 
Zakup i montaż 

lampy solarnej 

Wykonano we 

własnym zakresie 
100 0,00 0,00 

Studzianna 
Wycinka krzewów 

przy drodze gminnej 

Wykonano 

wycinkę krzewów 
2000 2000,00 100,00 

Studzianna 
Zakup i montaż 

lampy solarnej 
- 100 0,00 0,00 



Trzecianów 

Wykaszanie poboczy 

i rowów oraz 

wycinka krzewów 

przy drodze gminnej 

Wykoszono 

pobocze i rowy 

oraz dokonano 

wycinki krzewów 

2500 2500,00 100,00 

Zalesie 

Zakup materiałów i 

usług na remont 

drogi gminnej 

Wykonano 

transport kruszywa 

na remont drogi  

1200 1200,00 100,00 

Zalesie 
Czyszczenie rowów 

przy drodze gminnej 

Wyczyszczono 

rów 
1000 1000,00 100,00 

Zimnowoda 

Zakup usług na 

utwardzenie pobocza 

drogi gminnej 

Skruszono gruz 5444 5444,00 100,00 

      26448,00 23145,99 87,52 

Bruczków 

Przebudowa drogi w 

miejscowości 

Bruczków 

Sfinansowano 

część robót 

związanych z 

przebudową drogi 

10000 10000,00 100,00 

      10000 10000 100,00 

Jawory 

Najem - dzierżawa 

gruntu pod plac 

rekreacyjny 

Opłacono najem - 

dzierżawę gruntu 
420 389,43 92,72 

   420 389,43 92,72 

Zalesie 

Zakup usług, 

umundurowania 

bojowego, sprzętu i 

wyposażenia dla 

OSP Zalesie 

Zakupiono flary 

ostrzegawcze, 

latarki, pokrywy 

nasady 75, 

rękawice techn., 

zbijak, kurtynę 

wodną, lizak 

2369 2369,00 100,00 

Zalesie 

Zakup usług, 

umundurowania 

bojowego, sprzętu i 

wyposażenia dla 

OSP Zalesie 

Wykonano 

kompleksowy 

przegląd 

samochodu 

pożarniczego Jelcz 

2500 2500,00 100,00 

Siedmiorogów 

Drugi 

Budowa obiektu dla 

sprzętu OSP 

Wykonano mapę 

sytuacyjną  
6017 6016,30 99,99 

      10886,00 10885,30 99,99 

Karolew 

Usługa utrzymania 

czystości i porządku           

w sołectwie 

Wykonano prace 

porządkowe 
4500 4500,00 100,00 

Leonów 

Utrzymanie 

porządku i czystości                      

w sołectwie 

Wykonano prace 

porządkowe 
1200 1200,00 100,00 



Siedmiorogów 

Drugi 

Utrzymanie 

porządku i czystości                      

w sołectwie 

Wykonano prace 

porządkowe 
400 400,00 100,00 

      6100 6100,00 100,00 

Bruczków 

Zakup materiałów na 

utrzymanie i 

zagospodarowanie 

zieleni 

Zakupiono paliwo 

do kosiarki 

samobieżnej i 

kosiarki 

spalinowej oraz 

nawozy 

700 699,40 99,91 

Dąbrówka 

Zakup materiałów na 

utrzymanie i 

zagospodarowanie 

zieleni 

Zakupiono paliwo, 

olej i świece do 

kosiarki, nawozy i 

środki ochrony 

700 691,93 98,85 

Głoginin 

Zakup materiałów na 

utrzymanie i 

zagospodarowanie 

zieleni 

- 300 0,00 0,00 

Grodnica 

Zakup materiałów na 

utrzymanie i 

zagospodarowanie 

zieleni 

Zakupiono paliwo 

do kosy 

spalinowej 

150 121,46 80,97 

Jawory 

Zakup materiałów na 

utrzymanie i 

zagospodarowanie 

zieleni 

Zakupiono paliwa 

oraz olej  

i części zamienne 

do kosiarki 

400 392,41 98,10 

Jeżewo 

Zakup wykaszarki do 

trawy oraz usług 

remontowych oraz 

materiałów na 

utrzymanie i 

zagospodarowanie 

zieleni 

Zakupiono paliwo, 

wykaszarkę Sthil 

FS 240, części 

zamienne, 

materiałami do 

remontu kosiarki 

samobieżnej 

5000 4999,84 100,00 

Koszkowo 

Zakup usług 

remontowych oraz 

materiałów na 

utrzymanie i 

zagospodarowanie 

zieleni 

Zakupiono paliwo 

i części do kosy 

spalinowej 

642 641,95 99,99 

Siedmiorogów 

Pierwszy 

Zakup materiałów na 

utrzymanie i 

zagospodarowanie 

zieleni 

Zakupiono żyłkę i 

olej do kosy 

spalinowej 

227 225,55 99,36 



Skokówko 

Zakup materiałów na 

utrzymanie i 

zagospodarowanie 

zieleni 

Zakupiono paliwo, 

olej i części 

zamienne, 

opryskiwacz, 

środki ochrony 

roślin, narzędzia i 

cement  

1883 1877,94 99,73 

Studzianna 

Zakup materiałów na 

utrzymanie i 

zagospodarowanie 

zieleni 

Zakupiono paliwo 

do kosiarki 

spalinowej 

300 97,85 32,62 

Trzecianów 

Zakup materiałów na 

utrzymanie i 

zagospodarowanie 

zieleni 

Zakupiono nawozy  100 100,00 100,00 

Wycisłowo 

Zakup materiałów i 

usług remontowych 

na utrzymanie i 

zagospodarowanie 

zieleni 

Zakupiono paliwo 

i olej do kosiarki 

samobieżnej i kosy 

spalinowej, 

krzewy, nawóz, 

ziemię 

1000 986,56 98,66 

Zimnowoda 

Zakup materiałów na 

utrzymanie i 

zagospodarowanie 

zieleni 

Zakupiono paliwo 

i olej do kosy 

spalinowej 

380 359,27 94,54 

      11782 11194,16 95,01 

Jeżewo 

Zakup wykaszarki do 

trawy oraz usług 

remontowych oraz 

materiałów na 

utrzymanie i 

zagospodarowanie 

zieleni 

Naprawiono 

nożyce ogrodowe 

oraz kosiarkę 

samobieżną 

1000 1000,00 100,00 

Koszkowo 

Zakup usług 

remontowych oraz 

materiałów na 

utrzymanie  

i zagospodarowanie 

zieleni 

  

Wykonano 

naprawę kosy 

spalinowej 

26 25,01 96,19 

Wycisłowo 

Zakup materiałów i 

usług remontowych 

na utrzymanie i 

Wykonano 

naprawę kosiarki 

samobieżnej 

1800 1790,00 99,44 



zagospodarowanie 

zieleni 

      2826 2815,01 99,61 

Głoginin 

Zakup usług i 

materiałów na 

zagospodarowanie i 

utrzymanie zieleni 

Skoszono trawy na 

terenie sołectwa 
4500 4500,00 100,00 

Karolew 

Usługa 

zagospodarowania i 

utrzymania zieleni 

Skoszono trawy na 

terenie sołectwa 
4500 4500,00 100,00 

Leonów 

Zakup materiałów i 

usług remontowych 

na utrzymanie i 

zagospodarowanie 

zieleni 

Skoszono trawy na 

terenie sołectwa 
1500 1500,00 100,00 

Siedmiorogów 

Drugi 

Usługa 

zagospodarowania i 

utrzymania zieleni 

Skoszono trawy na 

terenie sołectwa 
1000 1000,00 100,00 

Skoków 

Usługa 

zagospodarowania i 

utrzymania zieleni 

Skoszono trawy na 

terenie sołectwa 
2000 2000,00 100,00 

Zalesie 

Zakup materiałów i 

usług remontowych 

na utrzymanie i 

zagospodarowanie 

zieleni 

Skoszono trawy na 

terenie sołectwa 
4000 4000,00 100,00 

      17500,00 17500,00 100,00 

Karolew 
Montaż lamp 

ulicznych 

Zamontowano 3 

lampy 

oświetleniowe 

4024 4023,86 100,00 

Leonów 
Montaż lamp 

ulicznych 

Zamontowano 2 

lampy 

oświetleniowe 

2706 2706,00 100,00 

Wycisłowo 
Montaż lamp 

ulicznych 

Zamontowano 2 

lampy 

oświetleniowe 

2636 2635,71 99,99 

      9366 9365,57 

 

100,00 

  

Strumiany 

Organizacja imprez 

kulturalno - 

rekreacyjnych 

Zakupiono 

artykuły na 

wieczór z piosenką 

biesiadną 

400 400,00 100,00 



      400 400,00 100,00 

Głoginin 
Wynagrodzenie 

świetlicowego 

Odprowadzono 

składkę 
220 218,03 99,10 

Siedmiorogów 

Pierwszy 

Wynagrodzenie 

świetlicowego 

Odprowadzono 

składkę 
80 71,22 89,03 

Studzianna 

Wynagrodzenie 

świetlicowego i 

palacza  

Odprowadzono 

składkę 
300 290,70 96,90 

Zalesie 
Wynagrodzenie 

świetlicowego 

Odprowadzono 

składkę 
300 290,70 96,90 

      900 870,65 96,74 

Dąbrówka 

Wynagrodzenie 

operatora kosy 

spalinowej 

Wypłacono 

wynagrodzenie 
1200 1198,50 99,88 

Głoginin 
Wynagrodzenie 

świetlicowego 

Wypłacono 

wynagrodzenie 
1280 1275,00 99,61 

Grodnica 

Wynagrodzenie 

operatora kosy 

spalinowej 

Wypłacono 

wynagrodzenie 
700 688,50 98,36 

Koszkowo 

Wynagrodzenie 

świetlicowego  

i operatora kosy 

spalinowej 

Wypłacono 

wynagrodzenie 
3224 3221,50 99,92 

Siedmiorogów 

Pierwszy 

Wynagrodzenie 

świetlicowego 

Wypłacono 

wynagrodzenie 
420 416,50 99,17 

Skoków 
Wynagrodzenie 

świetlicowego 

Wypłacono 

wynagrodzenie 
476 476,00 100,00 

Strumiany 
Wynagrodzenie 

świetlicowego 

Wypłacono 

wynagrodzenie 
600 595,00 99,17 

Studzianna 

Wynagrodzenie 

świetlicowego i 

palacza  

Wypłacono 

wynagrodzenie 
3700 3697,50 99,93 

Zalesie 
Wynagrodzenie 

świetlicowego 

Wypłacono 

wynagrodzenie 
1700 1700,00 100,00 

Zimnowoda 

Wynagrodzenie 

świetlicowego  

i palacza  

Wypłacono 

wynagrodzenie 
2500 2499,00 99,96 

      15800 15767,50 99,79 

Bolesławów 

Zakup materiałów i 

wyposażenia do 

świetlicy, WC i na 

plac zabaw 

Zakupiono farby i 

pędzle na 

konserwację 

urządzeń, dwoje 

drzwi do wc, 4 

3290 3285,98 99,88 



ławki na plac 

zabaw 

Bruczków 

Zakup tablicy 

informacyjnej oraz 

materiałów i 

wyposażenia do 

świetlicy 

Zakupiono 12 

blatów na stoły 

oraz tablicę 

informacyjną 

2800 2799,89 100,00 

Bruczków 
Zakup urządzeń na 

plac zabaw 

Zakupiono 

huśtawkę 
2700 2488,20 92,16 

Celestynów 

Zakup tablicy 

ogłoszeń, materiałów 

i wyposażenia do 

świetlicy 

Zakupiono 

kominek 

elektryczny, 

kuchenkę gazowo 

- elektryczną, 

tablicę ogłoszeń, 

6-częsciowe meble 

kuchenne, 2 stoły i 

24 krzesła 

9760 9740,04 99,80 

Celestynów 

Zakup materiałów na 

konserwację 

urządzeń na placu 

zabaw 

Zakupiono farby i 

pędzle 
200 200,00 100,00 

Dąbrówka 

Zakup materiałów i 

wyposażenia do 

świetlicy oraz na 

plac rekreacyjny 

Zakupiono 

nagrzewnicę 

elektryczną, 

odkurzacz, czajnik 

bezprzewodowy, 

przedłużacz, 4 

stoły biesiadne 

2736 2713,52 99,18 

Głoginin 

Zakup materiałów i 

wyposażenia do 

świetlicy, na plac 

zabaw i teren przy 

świetlicy 

Zakupiono kosz do 

świetlicy 
700 699,87 99,98 

Grodnica 

Zakup materiałów i 

wyposażenia do 

świetlicy 

Zakupiono zlew, 

baterię oraz 

ogrzewacz do 

wody 

799 799,00 100,00 

Grodnica 
Zakup przenośnego 

WC 

Zakupiono 

przenośne WC 
3600 3599,00 99,97 

Jawory 

Zakup materiałów na 

konserwację 

świetlicy, urządzeń 

Zakupiono 

piaskownicę i dwa 
4357 0,00 0,00 



na placu zabaw oraz 

zabudowę naczepy 

bujaki na 

sprężynie 

Jeżewo 
Zakup urządzeń na 

plac zabaw 

Zakupiono 

piaskownicę i dwa 

bujaki na 

sprężynie 

3688 3475,71 94,24 

Jeżewo 

Zakup materiałów na 

remont świetlicy 

wiejskiej i okuć 

schodów 

Zakupiono 

materiały 

budowlane 

2390 2383,85 99,74 

Karolew 

Zakup, demontaż i 

montaż urządzeń na 

placu zabaw oraz 

zakup koszy 

Zakupiono 3 kosze 1200 1199,25 99,94 

Karolew 
Zakup tablicy 

informacyjnej 

Zakupiono tablicę 

informacyjną 
1000 1000,00 100,00 

Koszkowo 

Zakup i montaż 

urządzeń na placu 

zabaw oraz usług na 

konserwację 

urządzeń 

Zakupiono belkę 

balansującą, bujak 

na sprężynie i 

huśtawkę wagową 

6290 6287,84 99,97 

Koszkowo 

Zakup gabloty 

ogłoszeniowej, 

materiałów i usługi 

remontowej 

świetlicy wiejskiej 

Zakupiono gablotę 

ogłoszeniową, 

belkę balansującą, 

bujak na sprężynie 

i huśtawkę 

wagową 

3904 3699,79 94,77 

Leonów 

Zakup materiałów i 

wyposażenia do 

świetlicy 

Zakupiono 3 stoły, 

rolety do okien, 

hybrydowy panel 

grzewczy z 

materiałami, regał 

magazynowy 

4294 4293,99 100,00 

Siedmiorogów 

Pierwszy 

Zakup urządzeń na 

plac zabaw 

Zakupiono 

karuzelę 
4310 4309,66 99,99 

Siedmiorogów 

Pierwszy 

Zakup materiałów i 

wyposażenia do 

świetlicy 

Zakupiono 4 

grzejniki olejowe, 

ogrzewacz do 

wody i baterię 

zlewozmywakową, 

firany i obrus, 

szafę i środki 

czystości 

4075 4070,96 99,90 



Skokówko 
Zakup materiałów do 

świetlicy 

Zakupiono obrusy 

i firany do 

świetlicy 

400 400,00 100,00 

Strumiany 

Zakup materiałów i 

wyposażenia do 

świetlicy oraz 

konserwację 

ogrodzenia 

Zakupiono 

lodówkę, 12 

krzeseł, farby i 

pędzle na 

konserwację 

ogrodzenia, środki 

czystości 

3682 3681,00 99,97 

Studzianna 

Zakup materiałów do 

świetlicy oraz na 

konserwację 

urządzeń na placu 

zabaw 

Zakupiono termos 

i talerze 
509 196,00 38,51 

Trzecianów 
Zakup materiałów i 

opału do świetlicy 

Zakupiono środki 

czystości 
100 100,00 100,00 

Wycisłowo 

Zakup tablic 

informacyjnych, 

materiałów, 

wyposażenia do 

świetlicy oraz 

konserwację 

urządzeń na placu 

zabaw 

Zakupiono 

kuchnię 

indukcyjną, 

chłodziarkę, środki 

czystości,  farby, 2 

gabloty 

ogłoszeniowe, 

przedłużacz 

7674 7673,98 100,00 

Zalesie 

Zakup materiałów i 

wyposażenia do 

świetlicy, w tym 

klimatyzacji 

Zakupiono 

urządzenie 

klimatyzacyjne 

oraz środki 

czystości 

7655 7654,96 100,00 

Zimnowoda 

Zakup materiałów i 

wyposażenia do 

świetlicy 

Zakupiono tablicę 

ogłoszeń  

i drabinę metalową 

2250 2115,60 94,03 

      84363,00 78868,09 93,49 

Celestynów 
Remont świetlicy 

wiejskiej 

Wykonano remont 

świetlicy 
4400 4400,00 100,00 

Dąbrówka 

Konserwacja sceny, 

altany i urządzeń na 

placu zabaw 

Wykonano 

konserwację sceny  

i altany 

1500 1500,00 100,00 

Głoginin 
Remont świetlicy 

wiejskiej 

Wykonano 

elewację 

zewnętrzną 

świetlicy 

5857 5857,00 100,00 



Koszkowo 

Zakup i montaż 

urządzeń na placu 

zabaw oraz usług na 

konserwację 

urządzeń 

Wykonano 

konserwację 

urządzeń 

2100 2100,00 100,00 

Koszkowo 

Zakup gabloty 

ogłoszeniowej, 

materiałów i usługi 

remontowej 

świetlicy wiejskiej 

Wykonano remont 

świetlicy 
900 900,00 100,00 

Leonów 

Konserwacja - 

renowacja sceny  

i urządzeń na placu 

zabaw 

Wykonano 

renowację sceny  

i urządzeń na 

placu zabaw 

7300 7300,00 100,00 

Siedmiorogów 

Pierwszy 

Remont świetlicy 

wiejskiej 

Wykonano remont 

świetlicy 
6615 6615,00 100,00 

Strumiany 
Remont łazienki w 

świetlicy wiejskiej 

Wykonano remont 

łazienki  

w świetlicy 

3600 3600,00 100,00 

Wycisłowo 

Remont posadzki i 

konserwacja altany 

na placu 

rekreacyjnym 

Wykonano remont 

posadzki  

i konserwację 

altany 

1564 1560,00 99,74 

Wycisłowo 
Naprawa dachu na 

wigwamie 

Naprawiono dach 

na wigwamie 
5000 5000,00 100,00 

Zalesie 
Naprawa urządzeń 

na placu zabaw 

Wykonano 

naprawę huśtawek 

na placu zabaw 

3000 3000,00 100,00 

      41836 41832 99,99 

Bolesławów 

Wykonanie 

ogrodzenia i 

utwardzenia terenu 

na placu 

rekreacyjnym 

Ułożono 20m2 

kostki brukowej, 

ogrodzono plac 

rekreacyjny 

12625 12625,00 100,00 

Dąbrówka 

Ułożenie kostki 

brukowej na placu 

rekreacyjnym 

Ułożono 58,72 m2 

kostki brukowej 
6500 6500,00 100,00 

Grodnica 

Doprowadzenie 

wody do świetlicy  

i budowa przyłącza 

kanalizacyjnego do 

świetlicy 

Wykonano montaż 

przyłącza 

wodociągowego 

wraz z 

dokumentacją oraz 

przyłącze 

6691 6687,78 99,95 



kanalizacyjne ze 

zbiornikiem 

bezodpływowym 

Jeżewo 
Ogrodzenie placu 

zabaw 

Wykonano 

ogrodzenie placu 

zabaw na odcinku 

70 mb 

11900 11900,00 100,00 

Karolew 

Zakup, demontaż i 

montaż urządzeń na 

placu zabaw oraz 

zakup koszy 

Wykonano 

demontaż 

zużytych urządzeń 

na placu zabaw 

1000 1000,00 100,00 

Koszkowo 

Zakup materiałów i 

usług na ogrodzenie 

placu zabaw 

Odszukano znaki 

geodezyjne na 

placu zabaw 

600 600,00 100,00 

Skokówko 

Utwardzenie terenu 

na placu 

rekreacyjnym 

Utwardzono teren 

kostką brukową 
3900 3900,00 100,00 

Strumiany 

Utwardzenie i 

zagospodarowanie 

terenu wokół 

świetlicy 

Utwardzono 52 m2 

terenu kostką 

brukową 

7300 7300,00 100,00 

Strumiany 

Wywóz nieczystości 

ze zbiornika przy 

świetlicy 

Wywieziono 

nieczystości 
100 99,06 99,06 

Studzianna 

Wymiana opraw 

awaryjnych i 

ewakuacyjnych w 

świetlicy 

Dokonano 

wymiany opraw 

awaryjnych      i 

ewakuacyjnych  

2930 2930,00 100,00 

Trzecianów 

Wywóz nieczystości 

ze zbiornika przy 

wigwamie 

Wywieziono 

nieczystości 
50 49,67 99,34 

Wycisłowo 

Zakup i montaż lamp 

na placu 

rekreacyjnym 

Zamontowano 

lampę na placu 

rekreacyjnym 

2800 2800,00 100,00 

Zalesie 

Zakup materiałów i 

wyposażenia do 

świetlicy, w tym 

klimatyzacji 

Wykonano montaż 

klimatyzacji  
1845 1845,00 100,00 

      58241 58236,51 99,99 

Jawory 

Budowa 

pomieszczenia 

sanitarnego na placu 

rekreacyjnym wraz 

Wykonano mapę 

sytuacyjną  
12100 16,60 0,14 



ze zbiornikiem na 

ścieki 

Skoków 

Modernizacja 

świetlicy wiejskiej  

w Skokowie 

Wykonano remont 

instalacji 

grzewczej 

17400 17400,00 100,00 

Zimnowoda 

Modernizacja 

świetlicy wiejskiej w 

Zimnowodzie 

Zakupiono 

materiały 

budowlane, rury 

kanalizacyjne, 

redukcję, trójniki, 

wykonano 

przedłużkę na 

komin, 

modernizację 

zewnętrznych 

zabezpieczeń 

okiennych, remont 

schodów, 

powieszono  

i pomalowano 

25m2 sufitu 

10806 10804,37 99,98 

      40306 28220,97 70,02 

Karolew 

Zakup, demontaż i 

montaż urządzeń na 

placu zabaw oraz 

zakup koszy 

Zakupiono zestaw 

zabawowy na plac 

zabaw 

17287 17286,37 100,00 

      17287 17286,37 100,00 

Głoginin 

Zakup piasku na 

boisko do piłki 

siatkowej 

Zakupiono piasek 700 700,00 100,00 

Koszkowo 

Zakup siatki - 

piłkochwytów na 

boisko 

Zakupiono siatkę 

25x3m 
1100 1100,00 100,00 

      1800 1800,00 100,00 

Głoginin 

Naprawa mostka 

przy boisku 

sportowym 

Naprawiono 

mostek 
900 900,00 100,00 

      900,00 900,00 100,00 

Bruczków 

Zagospodarowanie 

boiska i budynku 

stanowiącego 

zaplecze, adaptacja i 

zmiana 

Wykonano mapę 

sytuacyjną, 

ocieplono 50m2 

sufitu, wykonano 

10422 10416,60 99,95 



przeznaczenia 

budynku zaplecza 

boiska 

projekt i kosztorys 

inwestorski 

      10422 10416,60 99,95 

      

   430868,00 409196,72 94,97 

 

5.3. Pozostałe prace remontowe 

Usługi remontowe  w Urzędzie Miejskim: 

- malowanie pomieszczeń w Urzędzie Miejskim  – 5000,00 

- remonty bieżące – 3206,90 

 

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 umorzeniu postępowania dotycząca lokalizacji urządzenia w pasie drogowym 

-1 szt; 

3. Decyzje dotyczące umieszczenia urządzenia obcego w pasie drogowym -  28 szt; 

4. Decyzje zmieniające na lokalizację urządzenia w pasie drogowym -2szt; 

5. Decyzje dotyczące zajęcia pasa drogowego -  34 szt; 

6. Decyzje na lokalizacje zjazdu - 5 szt. 

6.1.2.Oświetlenie uliczne: 

W 2020 roku Gmina Borek Wlkp. wydała: 

– na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego: 239 523,79zł 

– na zakup usług remontowych oświetlenia pozostającego w zarządzie Gminy: 8 979,00 

zł 

– na konserwację oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek firmy Enea Oświetlenie: 

155388,10 

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 127,29 km. 

Spółka w 2020 r. dostarczyła do odbiorców 639.926  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 została wykonana modernizacja stacji uzdatniania wody w Jeżewie 

oraz wybudowano linię wodociągową o długości 491m na ul. Powstańców Ziemi Boreckiej  

w Borku Wlkp. 

Z ważniejszych zadań planowanych na 2021 r. jest wykonanie odwiertu studni głębinowej  

w miejscowości Zalesie oraz budowa linii wodociągowej do rozdzielni energetycznej Borek-

Strumiany (GPZ). 

   

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 2004 r. Przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 1026,0 mᶟ na 

dobę. W 2020 r. oczyszczalnia oczyściła  216.606 m3 ogółem w tym: 172.265 m3 ścieków 

komunalnych, 44.341 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 31,4 km  i przyłączonych jest do niej  ok. 60 % 

mieszkańców gminy. W roku 2020 pobudowano 332 m sieci kanalizacyjnej na Osiedlu 

Powstańców Ziemi Boreckiej w Borku Wlkp. Na sieci  kanalizacyjnej znajduje się 

13 przepompowni ścieków na bieżąco monitorowanych. Obecnie w trakcie budowy jest sieć 

kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimnowoda, która zostanie oddana w tym roku 

do użytkowania. 

W przyszłych latach planuje się skanalizowanie miejscowości Cielmice i Głoginin. Na to 

zadanie 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 

 

Obecnie 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 

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

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

Obowiązują również 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. 

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

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

teren sportu i rekreacji, drogę publiczną i wewnętrzną. 

 

10. 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, 

 

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „osiedle Powstańców 

Wielkopolskich 2 - rejon boiska sportowego” -  w którym planuje się lokalizację  

budownictwa wielorodzinnego. 

Przystąpiono do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Borek Wlkp. - Zmiana obejmuje działki o nr ewid. 433/5, 434/5, 442/3, 

442/5, 442/6 i 442/7 położone w obrębie Studzianna. 

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

miasta Borek Wlkp. oraz obrębów Strumiany, Dąbrówka i Zalesie -  przebieg linii 

elektroenergetycznej 110 kV.    

 

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, częściowo z funkcją usługową oraz 

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



wydzielanych działek: nie mniej niż 500m2.  

4. Osiedle „Jaraczewska” 

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

a wsią Skoków. Objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla 

„Jaraczewska” i obejmuje obszar o powierzchni około 6,9 ha na którym planuje się lokalizację 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren jest w części uzbrojony. Wielkość nowo 

wydzielanych działek: nie mniej niż 1000m2. Własność Gminy to 0,8057m2, pozostały teren 

jest własnością prywatną i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borek 

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

tereny pod południową obwodnicę miasta, obszary potencjalnej lokalizacji elektrowni 

wiatrowych, lokalizacja punktu GPZ i korytarza infrastruktury technicznej. 

 

6.4. Decyzje i opinie 

Na stanowisko Architektury i Urbanistyki w 2020 r. wpłynęło: 

 

79 wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, 

8 wniosków o zmianę decyzji o warunkach zabudowy, 

8 wniosków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

160 wniosków o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nadano 13 numerów 

porządkowych nieruchomości i naniesiono je na e-mapę gminy, 

wydano opinie urbanistyczne i udzielono pisemnych odpowiedzi na temat oferty 

inwestycyjnej naszej Gminy, obszarów przeznaczonych pod farmy fotowoltaiczne, 

elektrownie wiatrowe oraz przeznaczenia nieruchomości w planach.  

7. Gospodarka Odpadami i Ochrona Środowiska 

7.1. Gospodarka odpadami komunalnymi 

 Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia 2020r. 

do 31 grudnia 2020r. kształtują się na następującym poziomie: 

• wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 1.804.557,70 zł; 

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

1.933.522,40 zł; 

• nieuregulowane zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi: 144.004,39 zł. 

• nadwyżka z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 369.324,80 zł. 

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

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są upomnienia. W 2020 r. wystawiono 747 

upomnień. Poza tym wystawiono 170 tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji 

komorniczej. 

  



 

ZESTAWIENIE KOSZTÓW I WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ BOREK 

WLKP. W 2020 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 – Wielkopolskie 

Centrum Recyklingu, Witaszyczki 1a, 63–200 Jarocin 

462.797,28 zł 

Koszty związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych 

dostarczonych z terenu gminy Borek Wlkp. 
794.680,13 zł 

Koszty związane z prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (Gratowisko) 
   58.320,00 zł 

Koszty obsługi systemu – materiały biurowe, szkolenia, usługi 

pocztowe, usługi telekomunikacyjne, licencje programowe, 

wynagrodzenia i pochodne, koszty wynikające z odrębnych przepisów 

prawa 

107.769,10 zł 

RAZEM 1.423.566,51 zł 

 

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

gminy Borek Wielkopolski w 2020 r. złożyli 963 zmiany deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto złożono 65 nowych deklaracji. 

 Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba osób zameldowanych na terenie gminy Borek Wlkp. 

wynosi  7.566 (zameldowania na pobyt stały oraz pobyt czasowy). Natomiast zadeklarowana 

przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba osób zamieszkujących nieruchomości 

położone na terenie gminy wynosi 6.424. 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 (m.in. w przypadku zgonów, narodzin, czy zameldowań nowych osób). 

 

 Od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., liczba właścicieli nieruchomości, którzy 

zbierali odpady komunalne w sposób zmieszany wynosiła 12 % (były to posesje zarówno 

zamieszkałe, jak i niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne). Od 1 lipca 2020 r. 

wszystkie gospodarstwa domowe deklarują selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, co jest 

konsekwencją zmiany obowiązujących przepisów.   



 

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

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

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

i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, dla 2020 

roku wynosi 50 %. Osiągnięty przez Gminę Borek Wlkp. poziom recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia ww. frakcji odpadów wynosi 48,39 %. 

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

wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami ww. frakcji odpadów wynosi 100 %.    

 

 W 2020 r. podjęte zostały następujące uchwały dotyczące gospodarowania odpadami 

komunalnymi: 

1. Uchwała nr XVIII/147/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Borek Wlkp. (uchwała nie obowiązuje); 

2. Uchwała nr XVIII/148/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (zmieniona Uchwałą  

nr XXIV/221/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 16 grudnia 2020 r.); 

3. Uchwała nr XVIII/149/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik  

o określonej pojemności (zmieniona Uchwałą nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej Borku 

Wlkp. z dnia 16 grudnia 2020 r.); 

4. Uchwała nr XVIII/150/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 kwietnia 2020 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; 

5. Uchwała nr XX/177/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek 

Wielkopolski (uchwała nie obowiązuje); 

6. Uchwała nr XXI/184/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek 

Wielkopolski; 

7. Uchwała nr XXII/196/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe (uchwała 

weszła w życie 1 stycznia 2021 r.); 

8. Uchwała nr XXII/197/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów 



komunalnych (uchwała weszła w życie 1 stycznia 2021 r.); 

9. Uchwała nr XXII/198/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie gminy Borek Wlkp., 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (uchwała weszła 

w życie 1 stycznia 2021 r.); 

 

 W związku z podjętą Uchwałą nr XVIII/149/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 

29 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik  

o określonej pojemności (uchwała ze zmianami), zmianie uległy stawki za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2020 r. stawki te są następujące: 

a) 27,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca danej nieruchomości zamieszkałej (odpady zbierane 

i odbierane w sposób selektywny; obowiązek segregacji dla wszystkich mieszkańców); 

b) 54,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca danej nieruchomości zamieszkałej, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 

(tzw. stawka opłaty podwyższonej). 

7.2. Zadania z zakresu ochrony środowiska 

 Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

W 2020 r. Gmina Borek Wlkp. przeprowadziła akcję zbiórki i utylizacji wyrobów 

zawierających azbest do mieszkańców z terenu Naszej gminy. Do Urzędu Miejskiego w Borku 

Wlkp. wpłynęły 24 wnioski o usunięcie wyrobów zawierających azbest. W sumie z terenu 

Gminy Borek Wlkp. w 2020 r. odebrano 35,44 Mg wyrobów zawierających azbest  (płyt 

falistych) za kwotę 16.841,09 zł. Akcja w całości została sfinansowana z budżetu gminy. 

 

 Usuwanie drzew i krzewów 

W 2020 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 69 drzew. 

Burmistrz Borku Wlkp. stwierdził brak podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie usunięcia  

drzew. 

Ponadto do Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. wpłynęło 19 wniosków o wydanie zezwolenia 

na usunięcie drzew lub krzewów na łączną ilość 69 drzew. Jeden wniosek został przekazany 

wg właściwości do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura 

w Lesznie. W związku z pozostałymi wnioskami zostały wydane decyzje zezwalające na 

usunięcie łącznie 141 drzew oraz został nałożony na wnioskodawców obowiązek nasadzeń 

zastępczych w tej ilości 157 drzew. 

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 7 wnioskami na usunięcie 28 drzew i 700 m2 krzewów. 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 38 szt. drzew. 

 



Przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy 

przydomowej oczyszczalni ścieków 

Przyjmowanie wniosków i dokonywanie rozliczeń i odbiorów dokonuje się zgodnie z uchwałą 

Nr VII/35/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

- w 2020 r. przyjęto 1 wniosek do realizacji na rok 2021 r. 

- dokonano odbioru i dofinansowania 9 oczyszczalni ścieków – kwota dofinansowania 

wyniosła 22.500,00 zł – środki pochodziły z budżetu gminy. 

 

 Realizowanie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

Program realizowany jest zgodnie z Uchwała Nr XVII/144/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

z dnia 23 marca 2020 r. W sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borek Wlkp. w 2020 roku.   

W ramach realizacji programu w 2020 r. opieką zostało objęte 9 psów. Obecnie w schronisku 

Henrykowie przebywają 3 psy. Pozostałe psy zostały adoptowane. 

Łączny koszt opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyniósł 64.551,33 zł. 

 

 Odtworzenie fragmentu lasu w m. Strumiany 

– posadzono 1.000 szt. sosny 

– udrożniono dukta leśne 

– zamontowano zapory. 

Na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę 8.993,00 zł. 

 

Inne działania: 

 

 W 2020 r.  opracowano i uchwalono „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Borek Wlkp. 

na lata 2021-2021 z perspektywą do roku 2028” - Uchwała Nr XXIII/212/2020 Rady Miejskiej 

Borku Wlkp. z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Borek Wlkp. na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”. 

 

 Prowadzono Monitoring wysypiska w Karolewie w fazie poeksploatacyjnej. 

 

 Posadzenie  drzewek w pasie dróg gminnych – nasadzono 49 szt. 

 

 Udzielanie informacji mieszkańcom o programie „Czyste powietrze”. 

 

 Prowadzenie 17 spraw w związku ze złożonymi wnioskami o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Prawie wszystkie (16 postępowań) dotyczyły wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na budowie farm 

fotowoltaicznych. 

 

 Przeprowadzono akcje usuwania dzikich wysypisk na drodze Skoków-Borek – wywieziono 31 

przyczep odpadów. 

 

 Utwardzono teren przy cmentarzu w Borku Wlkp. 



 

 Wydano jedną decyzję zezwalającą na utrzymanie psa rasy agresywnej. 

 

Uchwałą  NR XXIV/219/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Borek Wielkopolski - dokonano aktualizacji 

aglomeracji. 

 

8.Oświata, Wydarzenia Kulturalne, Promocja Gminy 

8.1.Baza oświatowa 

Baza oświatowa w gminie Borek Wlkp. jest dobrze rozwinięta. W 2020 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 Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. W skład Zespołu wchodzi także 

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Borku Wlkp. Do szkoły podstawowej  w Borku 

Wlkp. w roku szkolnym 2020 uczęszczało 542 uczniów w 28 oddziałach. Jeden oddział klasy 

drugiej od 1 września 2020 roku jest oddziałem integracyjnym. Do Branżowej Szkoły I stopnia 

w Borku Wielkopolskim uczęszczało 61 uczniów w 4 oddziałach. W roku szkolnym 2020/2021 

utworzono 1  oddział klas pierwszych.  Ze względu na brak chętnych nie utworzono żadnego 

oddziału Liceum Ogólnokształcącego w Borku Wielkopolskim.   

Do przedszkola w Borku Wlkp. uczęszczało na dzień 1 września 2020r.  45 przedszkolaków, 

w tym 7  dzieci podlegających rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu. Do 

przedszkola w Wycisłowie uczęszczało 22 przedszkolaków, w tym 0 dzieci podlegających 

rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu, a do przedszkola w Zalesiu 

uczęszczało 22 przedszkolaków, w tym 5  dzieci podlegająca rocznemu obowiązkowemu 

przygotowaniu przedszkolnemu.  

Posiłki do uczniów ZSP w Borku Wlkp. przygotowuje Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń” 

w Borku Wlkp. 

Baza lokalowa Przedszkola w Borku Wlkp. kształtuje się następująco: 2 sale przedszkolne, 

toaleta  wspólna dla dwóch grup, przystosowana dla dzieci przedszkolnych.  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. Baza przedszkolna 

wymaga dostosowania wynikającego  z wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, 

jakie musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały 

przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole 



utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych 

zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1531)  w terminie do 31 sierpnia 

2022 roku wynikającym z art. 304 ustawy  z  dnia 14 grudnia 2016 roku, Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949  i 2203, z 2018 r. poz. 

2245 oraz z 2019 r. poz. 1287). 

 

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 z 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). W 2020 roku sala została powiększona, aby móc przyjąć większą 

liczbę przedszkolaków. Posiłki dowożone są ze stołówki w  Borku Wlkp. Dzieci korzystają z 

wiejskiego placu zabaw. Baza lokalowa Przedszkola Samorządowego w Zalesiu wymaga 

dostosowania wynikającego  z wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi 

spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne 

zorganizowane w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku 

przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych  

w szkole podstawowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1531) w terminie do 31 sierpnia 2022 roku 

wynikającym z art. 304 ustawy  z  dnia 14 grudnia 2016 roku  Przepisy wprowadzające ustawę 

- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 

1287).  

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 klasy 4-8 i BSIS; B ul. Dworcowa – klasy 1-3 – od 1 września 2020 

r.). W budynku A szkoła  ma 22 sale dydaktyczne. Sale do przedmiotów ścisłych wyposażone 

są w podstawowe środki dydaktyczne do edukacji  matematycznej, geograficznej, historycznej, 

chemicznej oraz fizycznej. 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, a będącego w zarządzie 

LZS „Wisła” Borek Wlkp.,  za miesięczną opłatą w wysokości 12 370 zł. 

Przy szkole jest również boisko trawiaste, bieżnia ceglana (100 m) i boisko rekreacyjne. 

Uczniowie do dyspozycji mają łącznie 11 toalet usytuowanych na każdym poziomie budynku. 

Wszystkie toalety są wyremontowane. W całym budynku działa WI-FI (INEA, OSE, e-Szkoła 

oraz firmy NARA).  

W ZSP  w Borku Wlkp., działa stołówka z jadalnią, którą zarządza Spółdzielnia 

Socjalna „Pomocna Dłoń” w Borku Wlkp. Stołówka wraz z jadalnią  w 2020 roku została 

zmodernizowana. Samorząd pozyskał dofinansowanie w kwocie 80 000 zł z programu „Posiłek 

w szkole i w domu”. Inwestycja kosztowała 100000 zł.  Posiłki dowożone są również do innych 

jednostek oświatowych na terenie gminy Borek Wlkp. 



W budynku B do dyspozycji uczniów jest  14 sal lekcyjnych; 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, prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną „Pomocna Dłoń” w Borku Wlkp. 

W budynku A oraz B uczniowie klas I-VIII mają zapewniony dostęp do szafek szkolnych.  

W tym zakresie szkoła dysponuje 600  szafkami. 

W okresie kształcenia na odległość szkoła otrzymała 23 laptopy z programu „Zdalna szkoła” 

oraz 18 laptopów z programu „Zdalna szkoła plus” w ramach rządowego wsparcia samorządów  

na zakup wyposażenia do zdalnej nauki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

W ramach rządowego programu – 500 zł dla nauczycieli na naukę zdalną w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Borku Wielkopolskim skorzystało 57 nauczycieli na ogólna kwotę 27 871,08 

zł 

W 2020 roku wzbogacono również bibliotekę szkolną w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa. Szkoła otrzymała  12000  zł oraz wniosła wkład własny w wysokości 

3000 zł. Łącznie kwota programu wyniosła 15000 zł. Za wymienione środki zakupiono książki 

do biblioteki szkolnej. 

W 2020 roku Rada Miejska Borku Wlkp. zlikwidowała szkoły filialne w Wycisłowie i Zalesiu  

uchwałą NR XIX/171/2020 z dnia 27 maja 2020r. w sprawie likwidacji Szkoły filialnej im. 

Edmunda Bojanowskiego w Wycisłowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Borku Wlkp. i  Uchwałą NR XIX/170/2020 z dnia 27 maja 2020r.  w sprawie 

likwidacji Szkoły filialnej w Zalesiu, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Borku Wlkp. 

8.1.2.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie, który utworzony został uchwałą  

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

przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  

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

w Zimnowodzie i Przedszkole Samorządowe w Zimnowodzie. Do przedszkola uczęszczało 60 

przedszkolaków w 3 oddziałach, w tym 20 w klasach „0”. Szkoła podstawowa w roku szkolnym 

2020/2021 liczy 124 uczniów. Od września 2020 r. posiłki dla uczniów i dzieci z przedszkola 

przygotowuje Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Dłoń" w Borku Wlkp. Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Zimnowodzie posiada 12 sal lekcyjnych, pracownię komputerową i salę 

gimnastyczną. We wrześniu 2020 został oddany do użytku nowy plac zabaw. Ostatnia 

rozbudowa szkoły miała miejsce w 2010 r.- dobudowano 3 sale lekcyjne na potrzeby klas 

gimnazjalnych.  

Budynek szkoły wymaga naprawy dachu z powodu uszkodzeń powstałych na skutek silnych 

wiatrów i intensywnych opadów atmosferycznych. Baza przedszkolna wymaga dostosowania 



w zakresie ochrony przeciwpożarowej do dnia 31.08.2022 r. w związku z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi 

spełniać lokal, w którym są prowadzone oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne 

zorganizowane   w szkole podstawowej albo jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku 

przekształcenia oddziału przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych zorganizowanych  

w szkole podstawowej. 

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 i zaplecze, korytarz, szatnię, gabinet 

terapeutyczny, pokój socjalny i trzy łazienki. W starej części przedszkola przebudowano 

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

i gabinetu dyrektora oraz wyremontowano jedną łazienkę.  Przedszkole jest obecnie obiektem 

nowoczesnym, przestronnym i funkcjonalnym, doskonale przystosowanym  

dla przedszkolaków. W 2020 r. do przedszkola uczęszczało 117 przedszkolaków w 5 

oddziałach, w tym 30 w klasach „0”. Przedszkolaki do dyspozycji mają dwa ogrodzone place 

zabaw. 

8.1.4. 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. 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. 

8.2.Realizowane zadania oświatowe 

8.2.1.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. 

  Programy edukacyjne:  

A. Szkolny Klub Sportowy - w programie uczestniczyło 30 uczniów z klas 4-8, w dwóch 

grupach po 15 uczniów (chłopcy, dziewczęta).  Zajęcia odbywały się dwa razy  

w tygodniu po 60 minut z wyłączeniem okresu lockdownu.  

 

B. Program Insta.Ling - w XIII edycji programie uczestniczyli uczniowie klas 4, 5, 6, 7, 8 

oraz klas  I branżowej szkoły I stopnia. Łącznie w programie uczestniczyło 275 uczniów 

szkoły podstawowej  i 17 uczniów branżowej szkoły I stopnia. 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.  Korzystanie z tego programu stało się bardzo przydatne 

w okresie kształcenia na odległość. 

  Programy profilaktyczne:  

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

profilaktycznej (głównie profilaktyka nałogów-alkoholu). Liczba uczestników: 67.   

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

zalecony do realizacji przez PSSE w Gostyniu -liczba uczniów uczestniczących: 66.   

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

Sanitarno- Epidemiologiczną w Gostyniu.  Programem byli objęci uczniowie kl. I B.S 

I stopnia – liczba uczestników 27 oraz uczniowie klas VI – liczba uczestników 80. 

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 

E. „Czyste powietrze wokół nas” – liczba uczestników: 35 (młodsze dzieci przedszkolne 

3,4 –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: 54.   

G. Spektakl kabaretowo – edukacyjny o charakterze profilaktycznym pt. „Strach ma 

wielkie oczy”. Odbiorcami była grupa przedszkolna: 22 dzieci.   

H.  Z okazji Dnia bez Papierosa :  

− prezentacja pt. " Nie pal" i krzyżówka z takim samym hasłem; adresatami 

byli uczniowie klas I-III, w sumie199 dzieci.; 

− krzyżówka  „Palenie albo zdrowie – wybór należy do Ciebie” dla klas IV  - 

66 uczniów 

− krzyżówka „Palenie albo zdrowie – wybór należy do Ciebie” oraz film 

edukacyjnych dla klas VI – 92 uczniów 

 

Wolontariat:  

W akcjach Szkolnego Wolontariatu aktywnie uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły, 

począwszy od grup przedszkolnych do uczniów szkoły branżowej. Ze względu na sytuację 

epidemiczną w naszym kraju typowe akcje czyli zbiórki darów oraz przekazywanie upominków 

osobom starszym lub emerytom szkoły zostały zawieszone. Udało się jednak zorganizować  

i przeprowadzić kilka akcji.  



A. Na początku roku szkolnego 2020/2021 podsumowano akcję „Wystarczy tylko grosz”, 

w której zebrano tysiąc złotych. Za zebraną kwotę zakupiono pomoce do pracy  

z uczniami o specjalnych potrzebach. Pomoce znajdują się w bibliotece szkolnej i są 

oddane do użytku. 

B. W październiku zorganizowano akcję na rzecz Domu Opieki w Pleszewie, który 

prowadzi zakon sióstr z Borku.  

C. Poprzez fanpage na Facebooku informowano wolontariuszy o prowadzonych akcjach 

na naszym terenie, w których mogli brać indywidualnie udział. 

D. Wsparto paczkami  dzieci  ze Szpitala Klinicznego Psychiatrii Dzieci i Młodzieży  

w Poznaniu. 

E. W ramach XXVII edycji Wielkiej Orkiestry Pomocy Świątecznej zebrani 3 950,48 zł. 

F. W kwietniu 2020 roku przeprowadzono zbiórkę karmy dla Schroniska dla Zwierząt  

w Dalabuszkach. Zebrana karmę dostarczono. 

G. W kwietniu Szkolny Wolontariat wspólnie z Samorządem Uczniowski wsparł 

medyków ze szpitala powiatowego w Gostyniu kwotą 200 zł. 

H. W  kwietniu Szkolny Wolontariat wspólnie z Samorządem Uczniowski wsparł 

Schronisko dla Zwierząt w Dalabuszkach kwotą 200 zł. 

I. Wspólnie z Samorządem Szkolnym prowadzono zbiórkę nakrętek dla chorego dziecka. 

 

 

 Projekty: 

 

A. Kontynuowany był 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 realizowała  podprojekt edukacyjny Cyfrowa 

Mapa Dorzecza Warty.  W dwóch grupach projektowych uczestniczył łącznie 24 

uczniów. Opiekunami  grup projektowych było 2 nauczycieli szkoły. Projekt został 

zakończony oficjalnie 31 maja 2020 roku. 

 

B. Uczniowie klas VI-VIII  uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie  upamiętniający 

wiedzę o Powstaniu Warszawskim pod nazwę BohaterOn-włącz historię. 

 

Przedsięwzięciach: 

A. Noc Zawodowców 02.10.2020– w wersji on-line , uczestnikami byli uczniowie klas 

VIII (dla chętnych), 

B. Światowy Dzień Uśmiechu w myśl hasła : "Z uśmiechem na twarzy człowiek podwaja 

swoje możliwości" połączony z Dniem Szalonych Fryzur – 02.10.2020 – akcja 

skierowana do wszystkich uczniów,  

C. Światowy Dzień Życzliwości – 21.11.2020.- akcja skierowana do wszystkich uczniów, 

tworzenie grupy  #życzliwi. 



D. Konkursy profilaktyczne: 

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

− „Palić, nie palić?-Oto jest pytanie”, 

Ze względu na sytuację epidemiczną zaplanowane konkursy nie odbyły się - w uzgodnieniu  

z PPSE 

E. Szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu”. Ze względu na 

obostrzenia epidemiczne akcję zrealizowano poprzez nagranie i zamieszczenie na 

stronie internetowej szkoły. 

F. W dniu 17 października w ramach międzynarodowych obchodów Dni Erasmusa szkoła 

wzięła  udział w "Sztafetowym Biegu Erasmusa" 

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

realizowane są od 1 września 2020 roku, natomiast jedna od 1 września 2018 roku. 

Innowacja trwa 2 lata.  

 Konkursy:  

A. Wojewódzki Konkurs Chemiczny – liczba uczestników 2/rejon 1. 

B. Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – liczba uczestników 3/rejon 1/województwo 

1. 

C. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego – liczba uczestników 2. 

D. Wojewódzki Konkurs Biologiczny – liczba uczestników 2/ rejon 2. 

E. Wojewódzki Konkurs Matematyczny – liczba uczestników 4/rejon 2/województwo 1 – 

laureat. 

F. Wojewódzki Konkurs Fizyczny – liczba uczestników -1/ rejon 1  

G. Wojewódzki Konkurs Geograficzny - liczba uczestników - 2. 

H. XV edycja konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Uczennica 

boreckiej podstawówki (klasa VIII) znalazła się w gronie 15 najlepszych uczniów  

z całej Polski i tym samym zakwalifikowała do finału Mistrzostw Polski Młodych 

Ekonomistów (jako jedyna z Wielkopolski), zajmując w finale konkursu 3 miejsce. 

I. Konkurs szkolny – „AS Matematyki” – odbywał się raz w miesiącu. Ilość osób 

uczestnicząca w konkursie – 4 – uczniowie klas VII.  

J. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” - do konkursu przystąpiło 24 

uczniów: 6 - w kategorii „Maluch” – z klas czwartych, 11 - w kategorii „Beniamin” –  

z klas piątych i szóstych, 7 – w kategorii „Kadet” – z klas siódmych i ósmych. Konkurs 

ma charakter jednorazowego testu. Udział w „Kangurze” ma charakter zabawy  

z matematyką i jest treningiem logicznego myślenia. Konkurs ten jest jedną z form 

popularyzacji matematyki wśród młodzieży szkolnej. Cztery osoby zdobyły 

wyróżnienie w Konkursie Matematycznym Kangur. 

K. Międzywojewódzkiego Konkursu Matematycznego Złota Żaba - 1 uczestnik Wiktoria 

Łopatka – laureat. 

L. Konkurs szkolny - Mistrz Przyrodnik - 28 uczestników klas V – VIII. 

M. Wojewódzki Konkurs PTOP "Salamandra" - 8 uczestników, 2 osoby zakwalifikowały 

się do etapu wojewódzkiego ( etap wojewódzki nie odbył się). 



N. Konkurs LOP "Mój Las" - 1 uczestniczka - II miejsce w okręgu, III miejsce w Polsce. 

O. OTWP - konkurs nie odbył się. 

P. Konkurs przyrodniczo - artystyczny - "Przyrodnicze rymowanie otaczającego świata 

poznawanie" - 28 uczestników - 6 laureatów etapu wojewódzkiego (dwa I miejsca, dwa 

II miejsca, dwa III miejsca) 

R. Tenis stołowy - 12 uczestników zajęć pozalekcyjnych klas V - VIII;  IV miejsce drużyny  

     dziewcząt w etapie rejonowym 

 

8.2.2.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie 

W 2020 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie uczestniczył w następujących 

projektach: 

"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. 

  

Noc Zawodowców 2020 

W październiku 2020 uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w trzeciej edycji Nocy 

Zawodowców 2020 pn. „Wielkopolska w sieci zawodów”. Projekt ma na celu 

przybliżenie uczniom ostatnich klas szkół podstawowych tematyki związanej z edukacją 

i rynkiem pracy. Uczennica  ZSP w Zimnowodzie otrzymała nagrodę rzeczową za 

aktywny udział w projekcie. 

 

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek” 

Przedszkole Samorządowe w Zimnowodzie wzięło udział w Międzynarodowym 

Projekcie Czytelniczym „Magiczna moc bajek”. Głównym celem projektu było 

promowanie wśród dzieci przedszkolnych czytania bajek i baśni jako sposobu na ich 

rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz 

kształtowanie postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnością. Wspólne 

czytanie bajek było sposobem  na przekazywanie dzieciom wiedzy i zasad moralnych. 

Przedszkolaki dzięki projektowi poznały i nazywały własne emocje oraz zdobyły 

wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z nimi. Odpowiednio dobrana literatura 

dziecięca wzbogaciła wiedzę, rozwinęła intelekt,  była źródłem rozrywki i zabawy. 

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy” 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie wziął udział w Ogólnopolskim 

Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. W ramach projektu tworzone były 

sytuacje edukacyjne budujące wrażliwość dzieci, w tym wrażliwość estetyczną,  



w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 

środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Współdziałano z rodzicami, 

różnymi środowiskami i instytucjami uznanymi przez rodziców za źródło istotnych 

wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. 

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Mały Miś w Świecie Wielkiej 

Literatury” 

PS w Zimnowodzie przystąpiło do udziału w ogólnopolskim projekcie 

edukacyjnym „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury". Głównym celem projektu 

było rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, 

szkołami podstawowymi, szkołami specjalnym, szkolnymi świetlicami, bibliotekami 

szkolnymi w całej Polsce i zagranicą. Projekt  cieszył się bardzo dużym 

zainteresowaniem ze strony dzieci. Udział w nim przyniósł wiele korzyści. Rozbudzono 

pasję do słuchania czytanych bajek i opowiadań, ale także przyczyniono się do 

kształtowania u dzieci wartości moralnych oraz postawy otwartości na świat i innych 

ludzi.  

 

"Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020" 

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020. Jego głównym celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli  

i uczniów w zakresie IT. W ramach projektu założono sieć WI-FI. Dzięki udziałowi w 

Projekcie, szkoła otrzymała również tablety oraz zestawy do nauki programowania dla 

uczniów: ScottieGo, LegoWeDo, BeCreo. Szkoła w Zimnowodzie zdecydowała się na 

realizację podprojektu edukacyjnego „Uczniowskie Laboratoria Informatyczne”.  

Wspólnie z uczniami wybrany został temat „Programujemy i uczymy programować 

innych”.  Praca i nauka odbywała się w formie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych  

w wymiarze 64 godzin lekcyjnych. Uczniowie nabyli umiejętności układania  

i uruchamiania programów, jednocześnie przygotowując zajęcia z programowania dla 

uczniów klas I-III. 

 

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Niebanalnie o giełdzie” 

Jego celem było: 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. 

 

Ogólnopolski projekt edukacyjny „BohaterON w Twojej Szkole” 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. 



 

„Czytamy z Klasą Lekturki spod chmurki” 

W projekcie uczestniczyli uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Miał 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?”  

Uczniowie kl. Va ZSP w Zimnowodzie uczestniczyli w projekcie „Lekcje z emocjami. 

Jak dbać o swój nastrój?” zorganizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci, dzięki 

któremu rozwinęli liczne kompetencje społeczne m.in. samoświadomość, empatię, 

umiejętność współpracy oraz rozpoznawanie emocji. 

 

 W 2020 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie uczestniczył  

w następujących programach: 

"Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła+" 

W ramach programów "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła+", Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Zimnowodzie otrzymał 10 laptopów i 23 zestawy słuchawek. Programy 

miały na celu wsparcie uczniów i nauczycieli podczas zdalnego nauczania w czasie 

pandemii COVID-19. Pozyskany sprzęt został udostępniony uczniom i nauczycielom. 

 

Program Edukacyjny National Geographic Odkrywca 

National Geographic Odkrywca to program edukacyjny, który opiera się na materiałach 

papierowych w postaci miesięcznika o tym samym tytule oraz materiałów 

elektronicznych   na stronie www (filmy, animacje, zdjęcia itd.). Dzięki szerokiej gamie 

materiałów udostępnionych przez National Geographic Learning dzieci mogły 

poszerzyć swoją wiedzę i rozwinąć zainteresowania. Magazyn integrujący treści  

z przyrody, języka polskiego, historii i języka angielskiego był wykorzystywany przez 

nauczycielkę historii do pracy na lekcjach, zajęciach wyrównawczych i kołach 

zainteresowań. Uczniowie brali też udział w Klubie National Geographic i dzięki 

wykorzystywanej formule gier i zabaw edukacyjnych zostali zmobilizowani do 

systematycznej pracy, zwiększającej ich zaangażowanie w nauce   oraz rozbudzającej 

ciekawość.  

 

Program edukacyjny „Szkoła dobrych rozwiązań” 

Celem programu edukacyjnego jest wspomaganie 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. 

 



Ogólnopolski Program Insta.Ling 

Uczniowie kl. IV – VIII ZSP w Zimnowodzie brali udział w XIV i XV edycji 

Ogólnopolskiego Programu Insta.Ling dla Szkół, który wspiera naukę słówek z języka 

angielskiego i niemieckiego. 

 

„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 dla szkół” 

Uczniowie z klas I-V szkoły podstawowej uczestniczyli 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.  

 

 W 2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zimnowodzie przeprowadzono 

następujące akcje: 

 

Narodowe Czytanie 2020 ODN i Przyjaciele   

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zimnowodzie znalazł się w gronie  42  szkół z woj. 

wielkopolskiego zaproszonych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 

do wirtualnej lektury „Balladyny”. Dyrektorzy i nauczyciele z wielkopolskich szkół, 

doradcy metodycznymi, konsultanci z ODN w Poznaniu oraz przedstawiciele Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego czytali „Balladynę” Juliusza 

Słowackiego. We wrześniu pięć aktów dramatu zostało zamieszczonych  

w poszczególnych filmach na stronie ODN w Poznaniu.  

 

Narodowe Czytanie z Prezydentem 

Po raz trzeci  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie przyjął zaproszenie 

Prezydenta RP do udziału w Narodowym Czytaniu. Wspólne czytanie utworu odbyło 

się w sobotę 5 września 2020 roku. W tym roku spotkanie miało miejsce w przestrzeni 

wirtualnej. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły wzięli udział w czytaniu 

fragmentów utworu przed kamerą. Zarejestrowane nagrania - akt I tragedii „Balladyna” 

Juliusza Słowackiego zostały zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego w Zimnowodzie. 

 

 



 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego  

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, określany także 

mianem Międzynarodowego Dnia Dziedzictwa Językowego. Ten dzień przypomina  

o roli  i miejscu języka polskiego w życiu każdego Polaka. ZSP w Zimnowodzie po raz 

drugi włączył się do obchodów tego święta. W ramach obchodów Międzynarodowego 

Dnia Języka Ojczystego zorganizowano językową grę terenową. Wzięło w niej udział 41 

uczniów. Ich zadaniem było wykonanie ośmiu zadań w ciągu 10 minut. Uczestnicy 

szukali błędów językowych, poprawiali je oraz uzasadniali użycie określonej formy.  

 

Akcje Ministerstwa Edukacji Narodowej (#SzkołaPamięta, 

#SzkołaDoHymnu, #RazemNaŚwięta) 

Celem podjętych inicjatyw było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci 

oraz wydarzenia; zachęcenie młodzieży do wspólnego przeżywania Narodowego Święta 

Niepodległości; kształtowanie szacunku wobec polskich symboli narodowych; pomoc 

innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą 

osobę. 

 

X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

Uczniowie ZSP w Zimnowodzie wzięli udział w X Światowym Dniu Tabliczki 

Mnożenia.   W ten sposób dzieci utrwalały tabliczkę mnożenia przez zabawę i miały 

okazję przeegzaminować dorosłych- nauczycieli i rodziców. 

 

Mikołaje 2020 

Uczniowie i przedszkolaki wraz wychowawcami  wzięli udział w akcji Mikołaje 2020, 

której celem było przygotowanie  świątecznych paczek dla rodzin o trudnej sytuacji 

materialnej  oraz osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych.  Mimo panującej 

pandemii i tego,  że klasy 1-8 szkoły podstawowej  uczyły się zdalnie,  każda z grup 

przedszkolnych oraz klas szkoły podstawowej przygotowała upominki.  

 

Zbiórka dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radlinie 

Na przełomie stycznia i lutego w ZSP w Zimnowodzie była prowadzona zbiórka karmy  

i innych potrzebnych rzeczy dla podopiecznych schroniska w Radlinie. Dzieci z klas I - 

III wraz z wychowawczyniami oraz przedstawicielkami Samorządu Uczniowskiego 

pojechały do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radlinie. Celem wycieczki  

i zbiórki było uwrażliwienie dzieci na los bezdomnych oraz skrzywdzonych zwierząt. 

Podczas wyjazdu dzieci dowiedziały się jak funkcjonuje schronisko, zobaczyły jak 

wyglądają pomieszczenia dla psów i kotów.  

 

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

24 stycznia 2020 roku odbył się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym 

roku połączono go z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Uczestnicy imprezy przed 

wejściem na salę gimnastyczną mieli szansę na wsparcie WOŚP przez wrzucenie datku 



do puszki,  a po zakończeniu przedstawienia mogli wziąć udział w licytacji wystawionych 

na aukcję przedmiotów i w ten sposób wesprzeć działania orkiestry. 

 

Orszak Trzech Króli 2020 „Cuda, cuda ogłaszają!” 

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zimnowodzie po raz kolejny wcielili się 

w rolę kolędników i wzięli udział w Orszaku Trzech Króli. Wydarzenie zostało 

zorganizowane przy współpracy z  parafią p.w. Trójcy Świętej w Zimnowodzie. Radosne 

kolędowanie i świętowanie rozpoczęło się uroczystym przemarszem z Głoginina do 

kościoła parafialnego w Zimnowodzie, gdzie wszyscy uczestniczyli we Mszy Świętej, po 

której obejrzeli jasełka “Bóg się rodzi w naszych sercach” na podstawie scenariusza  

śp. księdza Stanisława Chmielewskiego – seniora parafii Borek Wlkp. 

 

Obchody 100. rocznicy urodzin Patrona Szkoły - Jana Pawła II 

W ramach obchodów zorganizowano akcje: “Serduszko i kwiatek dla Papieża”, 

“Śpiewamy i recytujemy dla Papieża”. W dzień poprzedzający urodziny Papieża 

uczniowie udekorowali okna swoich domów. 18 maja o godzinie 12 odbyła się msza św. 

w kościele pw. Świętej Trójcy w Zimnowodzie, w której wzięli udział przedstawiciele 

grona pedagogicznego  i rodzice z dziećmi.  

 

Jasełka online “Nadzieja” dla społeczności szkolnej i lokalnej 

Uczniowie ZSP w Zimnowodzie aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej. Jak co 

roku przygotowali jasełka. Inne niż dotąd, bo nagrywane w domach przez rodziców. 

Aktorami zostali uczniowie klasy 6b. Udało przygotować się ciekawy filmik 

opowiadający historię narodzin Jezusa, który można obejrzeć na stronie internetowej 

szkoły.  

 

W 2020 roku uczniowie i dzieci przedszkolne z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Zimnowodzie brali udział w następujących konkursach: 

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zwiedzamy Polskę z Janem Pawłem II” 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie zorganizował Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczny „Zwiedzamy Polskę z Janem Pawłem II”. Konkurs był inspirowany życiem  

i działalnością Patrona szkoły – Świętego Jana Pawła II. Głównym celem przedsięwzięcia 

było upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, przybliżenie postaci 

Wielkiego Polaka i jego związku z Ojczyzną, propagowanie wśród środowisk szkolnych 

tradycji pielgrzymowania polskimi szlakami Jana Pawła II oraz promowanie młodych 

talentów.   W konkursie wzięli udział uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych z całego 

kraju. Wpłynęły 44 prace plastyczne. Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom 

ufundowano dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

  



 

II Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli 

27 lutego 2020 r. w II Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Adama Mickiewicza, 

który odbył się w Pogorzeli,  I miejsce w kategorii klas IV - VI zdobyła uczennica klasy 

V. 

 

XXIV 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 3 uczniów: 

2 zostało finalistami etapu rejonowego a 1 – laureatem etapu wojewódzkiego (I miejsce). 

 

Olimpiada Historyczna Juniorów 

Głównym celem Olimpiady było rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie 

warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii, a także do 

kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży. Szkołę reprezentowało 

2 uczniów, którzy zostali finalistami eliminacji okręgowych. 

 

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 przybliżenie wiedzy o polskich symbolach 

narodowych.  

Szkołę reprezentowało 2 uczniów, którzy zostali finalistami etapu wojewódzkiego. 

 

"Podziękuj medykowi na pierwszej linii" 

Uczniowie klas 1-3 i 4-6 wzięli udział w konkursie “Podziękuj medykowi na 

pierwszej linii”. Celami Konkursu było podziękowanie pracownikom ochrony 

zdrowia za ich ciężką pracę w czasie pandemii koronawirusa, podnoszenie 

świadomości dzieci i młodzieży na temat zaangażowania pracowników ochrony 

zdrowia w zwalczaniu epidemii koronawirusa oraz rozwijanie solidarności 

obywatelskiej i międzypokoleniowej. Uczennica klasy 3 zajęła II miejsce, natomiast 

grupa dziewczyn z klasy 6a wyróżnienie. 

 

Konkursy w ramach współpracy z Bankiem Spółdzielczym 

ZSP w Zimnowodzie współpracuje z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Gostyniu 

(oddział w Borku Wlkp.). W ramach współpracy zorganizowano konkursy: „Różne formy 

oszczędzania”, "Październik Miesiącem Oszczędzania", pogadanki “Skąd się wzięły 

pieniądze?”, “Rośniemy w siłę”. Celem akcji było zapoznanie z historią pieniądza, 

kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza oraz zmotywowanie uczniów do 

systematycznego oszczędzania. Uczestnikom konkursów zostały wręczone upominki  

i nagrody ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Borku Wlkp. 



 

Międzyszkolny konkurs zbiórki surowców wtórnych „Region czysty na 6” II 

edycja 2019/2020 

Celem konkursu było 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 brali udział wszyscy uczniowie. 

 

8.2.3.Przedszkole Samorządowe „Pod Dębem” w Karolewie 

  Udział w programach zewnętrznych: 

Ogólnopolski program „Czyściochowe przedszkole” - program ma na celu zapoznanie 

dzieci z podstawowymi zasadami higieny, w łatwy i przyjemny sposób. Zadania zawarte 

w programie realizowane są od września 2020 r. W programie udział bierze 24 dzieci 

z grupy Żabki. Realizowane są tematy dla sześciu obszarów dotyczących higieny 

i budowania odporności: higiena jamy ustnej i nosa, mycie rąk, korzystanie z toalety, 

a także mycia, kąpieli i pielęgnacji skóry. Dzieci na bieżąco uzupełniają swoje 

czyściochowe dzienniczki naklejkami oraz aktywnie uczestniczą w zabawach 

związanych z tematyką wynikającą z programu.   

Ogólnopolski program „Skąd się biorą produkty ekologiczne” -  grupa, do której 

skierowany był program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat.  

W programie wzięło udział 23 dzieci z grupy „Pszczółki”. Celem programu było 

zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie 

właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Zajęcia w programie  zostały 

zrealizowane poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu 

animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, jak również opracowanego 

scenariusza zajęć dla nauczycieli. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się skąd się biorą 

produkty ekologiczne, dlaczego warto je wybierać, jakie są zalecenia zdrowego stylu 

życia oraz jak przestrzegać zasad higieny. 

 

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 119 dzieci). 

 

   Udział w projektach zewnętrznych: 

 

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

projekt zakończył się w czerwcu 2020. W projekcie wzięła udział grupa Jeżyki – 4-latki 

(24 dzieci). Głównym celem projektu było 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 było 10 zadań, które w całości 

zostały wykonane. Przedszkole otrzymało certyfikat, a uczestnicy dyplomy. 

 

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

Agata Kornahauser – Duda. Głównym celem projektu było 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 było również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem  

a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej 

aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Projekt realizowany był od października 

2019 r. do czerwca 2020 r. W projekcie wzięło udział 21 dzieci 6-letnich. Udział  

w projekcie był dla dzieci wyzwaniem i wspaniałą przygodą. Podczas zajęć przedszkolaki 

zdobywały wiedzę na temat potrzeby zdrowego odżywiania a także nabyły umiejętności 

współpracy w grupie. 

 

Międzynarodowy projekt „Imagine and Code”  -  w projekcie brały udział dzieci  

6-letnie (16 dzieci). Projekt realizowany był do marca 2020 roku na platformie  

e-Twinning. W związku z pandemią nie został zakończony.   

 

 

Międzynarodowy projekt CODEWEEK 2020”  – projekt trwał od 05.10.2020 r. do 

31.10.2020 r. Program był realizowany w grupie „Pszczółki” oraz na kółku zainteresowań 

„Kodowanie na dywanie”. Głównym celem programu było promowanie programowania 

i umiejętności cyfrowych wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób.  

W programie zostały zarejestrowane i zrealizowane trzy wydarzenia: „Dary jesieni  

z Uczymy Dzieci Programować”, „Warzywnie, owocowo i zdrowo”, „Jesienne 

kodowanie z Photonem”. Program zakończył się uzyskaniem certyfikatu.  

 

Ogólnopolski projekt „Uczymy dzieci programować” – edycja VI –  projekt  trwał od 

01.09.2020 r. do 04.01.2021r. Realizowany był w grupie „Pszczółki” oraz na kółku 

zainteresowań „Kodowanie na dywanie”. Głównym celem projektu było świadome, 

merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do 

zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji i niezależnie od realizowanych 

aktualnie treści (np. edukacja matematyczna, artystyczna, językowa, artystyczna). 

Relacje z niektórych zajęć publikowane były na funpage „Uczymy dzieci programować”. 

Program zakończył się uzyskaniem certyfikatu.  

 

 

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Miś w świecie wielkiej literatury”  - projekt trwa 

od września 2020 r. do maja 2021 r. Jego głównym celem jest szeroko pojęte rozwijanie 

i promowanie czytelnictwa wśród dzieci. Efektem podjętych działań było aktywne 

uczestnictwo rodziców w realizacji zadań ujętych w projekcie. Rodzice przedszkolaków 

wspólnie z dziećmi stworzyli księgę ulubionych bajek. Ponadto wzięli udział w akcji – 



Rodzice czytają dzieciom, która w związku z obowiązującymi obostrzeniami odbywała 

się w formie online. 

 

Ogólnopolski projekt „Ekokulturalne przedszkole” – projekt realizowany jest  

w grupie Motylki od września 2020 roku. Celem projektu jest poszerzenie wiadomości 

ekologicznej wśród dzieci, a także kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla 

środowiska.   

 

Organizacja akcji wewnątrz przedszkolnych 

 

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

wewnątrz przedszkolna. Polega na zbieraniu grosików, za które każdego roku zakupione 

zostają pomoce dydaktyczne dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Jest to kontynuacja 

od 2014 roku. 

Akcja charytatywna „Miska dla schroniska” – akcja została przeprowadzona w dniach 

od 7 do 15 grudnia 2020 r. w naszym przedszkolu. Polegała na  zbiórce  suchej i mokrej 

karmy dla psów i kotów.  Zebrane produkty zostały przewiezione do Schroniska Noe 

w Dalabuszkach gm. Gostyń, w którym aktualnie przebywa 35 psów i  kilka kotów. 

Celem akcji była pomoc bezdomnym zwierzętom, uwrażliwianie dzieci na ich potrzeby 

oraz nauka dzielenia się z innymi.  

Akcja „Dar serca” - we wrześniu 2020 r. na terenie przedszkola zostało umieszczone 

metalowe serce, do którego wszyscy mieszkańcy gminy Borek Wlkp. mogą wrzucać 

plastikowe nakrętki.  Pieniądze ze sprzedaży nakrętek na bieżąco przekazywane są na 

leczenie dzieci z najbliższej okolicy, w zależności od potrzeby. W pierwszym półroczu 

przekazaliśmy je na leczenie Marcelka.  

 

 Udział w akcjach zewnętrznych 

 

Ogólnopolska akcja „Zdrowo i sportowo” - ma na celu promowanie przede wszystkim 

aktywności fizycznej wśród dzieci najmłodszych. To również tematy związane 

z odżywianiem i odpoczynkiem. Do czerwca 2020 r. udział w akcji brało 49 dzieci  

z grup Żabki i Motylki. Przedszkole otrzymało 57/60 punktów. Ponadto w ramach akcji 

uczestniczyliśmy w ogólnopolskim konkursie „Kreatywnie w sprawie sprzętu”, w którym 

otrzymaliśmy I miejsce. Od września 2020 r., w II edycji „Zdrowo i sportowo” udział 

biorą dzieci z grupy Żabki – 25 dzieci. Na bieżąco realizowane są proponowane przez 

autorów scenariusze zajęć sportowych i przekazywane zapisy fotograficzne czy filmowe. 

   

Akcja międzynarodowa WOŚP –przedszkole jak co roku włączyło się do akcji. W tym 

roku zebrano 5.701,62 zł. 

 

 

Akcja charytatywna #go Marcel - 13 listopada 2020 r. przedszkolaki ze wszystkich 

grup przedszkolnych okazały wsparcie małemu Marcelkowi, który walczył ze złośliwym 



guzem mózgu . Dzieci z radością i dużym zaangażowaniem wykonały laurki, kartki, 

plakaty i obraz oraz przekazały swoją przedszkolną książkę „Trzy małe świnki” dla 

chłopca. Mama  naszego przedszkolaka Franka, która wraz z nauczycielką Iloną 

Mazurkiewicz były  inicjatorkami  akcji w naszym przedszkolu, wszystkie wykonane 

z wielkim sercem prezenty, przekazały małemu Marcelkowi. Na rzecz chorego chłopca 

przekazaliśmy także plastikowe nakrętki z naszego serduszka.   

 

Organizacja konkursów 

 

Przedszkolny konkurs „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa” – udział wzięło 34 

dzieci. 

Festiwal Piosenki Przedszkolnej – udział wzięło 16 dzieci. 

Przedszkolny konkurs „Eko torba” – udział wzięło 10 dzieci. 

Przedszkolny konkurs „Marzanna w koronie” – udział wzięło 12 dzieci. 

Przedszkolny konkurs „Zima na okrągło i kwadratowo” – udział wzięło 32 dzieci. 

Gminny konkurs literacki „Mały patriota” – 14 uczestników 

  

Osiągnięcia w konkursach 

 

Ogólnopolski konkurs „Kreatywnie w sprawie sportu” – edycja 2 – I miejsce 

Ogólnopolski konkurs „Świętuj z misiem Velvetusiem” – I  miejsce 

Gminny konkurs literacki „Mały Patriota” – III miejsce 

Gminny konkurs plastyczny „Na skrzydłach wyobraźni – jesienny liść” – laureat 

 

Opracowane i realizowane Innowacje Pedagogiczne 

 

Innowacja „Z komputerem na Ty” – (119 dzieci) – kontynuacja od 2014 roku. 

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

- kontynuacja od 2014 roku.  

Innowacja pedagogiczna „Klucz do kodowania” – innowacja trwa od 01.09.2020 r. 

do 25.06.2021 r. Jest realizowana podczas zajęć kółka zainteresowań „Kodowanie na 

dywanie”. W zajęciach uczestniczą dzieci 5 i 6 letnie (16 dzieci). Celem innowacji jest 

rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, 

zadaniowe podejście do stawianych problemów i umiejętność pracy w zespole. Podczas 

zajęć wykorzystujemy nowoczesne technologie m.in. tablica multimedialna, robot 

Photon, ozoboty, robot myszka.  Do tej pory zrealizowane zostały następujące tematy: 

Kubeczkowe wieże, dzień kropki, Ozoboty i puzzle, Jesienna pogoda, Jesienne nastroje, 

Mikołaj, renifer i ozoboty.   

  



 

Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych 

 

Dzień Babci i Dziadka - styczeń 

Balik karnawałowy – luty 

Dzień kobiet - marzec 

Imieniny przedszkola w formie online – kwiecień   

Dzień Autyzmu w formie online  – kwiecień   

Dzień strażaka w formie online – maj   

Dzień książki w formie online – maj   

Dzień Dziecka - czerwiec 

Zakończenie zerówek – czerwiec 

Dzień Przedszkolaka - wrzesień 

Pasowanie na przedszkolaka – październik 

Mikołajki - grudzień 

Spotkanie wigilijne - grudzień 

 

Przedsięwzięcia 

Własny ogólnopolski projekt „Bezpieczny świat multimedialny” – projekt powstał 

z inicjatywy jednej z nauczycielek, gdzie główny patronat objął  MAC edukacja. Projekt 

przeznaczony jest dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z całej Polski. Celem 

głównym projektu jest bezpieczeństwo w świecie multimediów poprzez wykorzystanie 

kompetencji cyfrowych w sposób ciekawy dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Projekt 

trwa od 01.10.2020 do 21.05.2021. Do udziału w projekcie zgłosiły się 83 osoby.   

 

Własny ogólnopolski projekt „Play With English – dwujęzyczne przedszkolaki” –  

projekt realizowany jest od 2 listopada 2020 r. Celem projektu jest poszerzenie zakresu 

słownictwa dzieci poprzez kompleksowe i systematyczne wplatanie języka angielskiego 

w tok codziennych  czynności, jako uzupełnienie zajęć prowadzonych przez anglistę. 

W projekcie biorą udział najmłodsze grupy: Żabki i Jeżyki z naszego przedszkola oraz 

dzieci z: przedszkola „Bajkowy świat” w  Książu, Niepublicznego Przedszkola 

„Promyczek” w Jarocinie, Przedszkola nr 150 „Baśniowy dom” w Poznaniu, Oddziału 

Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Boguszynie. 

Łącznie w projekcie bierze udział 254 dzieci. Realizacja projektu odbywa się  

w miesięcznych modułach i trwać będzie do 31 maj 2021 r. z możliwością kontynuacji 

w następnych latach.  

 

 

Własny projekt „Bajeczna Księga” – projekt realizowany był do czerwca 2020 roku 

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

czytelnictwa wśród przedszkolaków, stwarzanie okazji do twórczej ekspresji 

językowej i plastycznej, angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem  

w ramach wspierania rozwoju dzieci  Rodzice wraz z dziećmi stworzyli bogato 

ilustrowaną Bajeczną księgę, a grypa otrzymała certyfikat.  



 

Zajęcia dodatkowe 

Kółko dla chętnych dzieci „Programowanie na dywanie” – 16 dzieci 

Kółko artystyczne dla chętnych dzieci „Zdolne przedszkolaki” – 16 dzieci 

Kółko „Sensoplastyka – program rozwijający zmysły” – 3 dzieci 

Zajęcia z rytmiki – 107 dzieci 

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – 107 dzieci 

Zajęcia komputerowe – 107 dzieci 

 

8.2.4. Żłobek Publiczny w Karolewie 

W 2020r.  do Żłobka Publicznego w Karolewie uczęszczało 16 dzieci, które podzielone 

były na dwie grupy wiekowe. 

 

Koszt utrzymania Żłobka  w 2020 r. wyniósł Gminę Borek Wlkp. 426 188, 79 zł, jest to 

różnica pomiędzy wydatkami w wysokości 500 847, 61 zł, a dochodami w wysokości 74 

658, 82 zł. 

Żłobek Publiczny w Karolewie w 2019-2020 roku realizował projekt pod nazwą 

“Gmina Borek Wielkopolski wspiera aktywność zawodową rodziców w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. W ramach 

projektu Samorząd Gminy wnioskował o środki na utworzenie 16 miejsc opieki nad dziećmi 

do lat 3 w Gminie Borek Wielkopolski oraz finansowanie przez 24 miesiące ich bieżącego 

funkcjonowania.  Z pozyskanych środków doposażono 2 sale dla dzieci w potrzebny sprzęt, 

pomoce dydaktyczne, a także zabawki. Dofinansowanie objęło również zaplanowaną 

organizację tarasu i placu zabaw dla dzieci. Zakupiono bezpieczną nawierzchnię, markizy 

przeciwsłoneczne na taras żłobka, a także doposażono plac zabaw o kilka elementów 

zabawowych.  

 

Złożone wnioski o płatność do ww projektu: 

RPWP.06.04.01-30-0097/19-001 za okres 2019-01-01 do 2020-06-19  

Wydatki kwalifikowalne: 273 341,44 zł 

Dofinansowanie: 218 029,96 zł 

Wkład własny: 55 311,48 zł 

 

RPWP.06.04.01-30-0097/19-002 za okres 2020-06-20 do 2020-08-31  

Wydatki kwalifikowalne: 59 470,20 zł 

Dofinansowanie: 47 983,44 zł 

Wkład własny: 11 486,76 zł 

 

RPWP.06.04.01-30-0097/19-003 za okres 2020-09-01 do 2020-11-30  

Wydatki kwalifikowalne: 131 667,39 zł 

Dofinansowanie: 111 728,55 zł 



Wkład własny: 19 938,84 zł 

 

RPWP.06.04.01-30-0097/19-004 za okres 2020-12-01 do 2020-12-31  

Wydatki kwalifikowalne: 80 997,89 zł 

Dofinansowanie: 80 997,89 zł 

Wkład własny: 0,00 zł 

 

 

Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku w 2020 roku 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 Spółdzielnię Socjalną „Pomocna 

Dłoń” w Borku Wlkp. 

 

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 2020 r. w żłobku miały miejsce następujące wydarzenia: 

• Balik Karnawałowy, 

• Odwiedziny św. Mikołaja, 

 

  



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. 

 

Z uwagi na pandemię koronawirusa, Żłobek Publiczny w Karolewie zamknięty był  

w okresie: 

- od 12.03.2020r. - do 25.03.2020r., 

- od 26.03.2020r. - do 10.04.2020r., 

- od 06.05.2020r. - do 24.05.2020r., 

- od 06.10.2020r. - do 12.10.2020r. 

 

8.3.Poziom wydatków na oświatę i zrealizowane inwestycje 

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano w 2020 roku 

14 421 456,99 zł., a do budżetu Gminy z zakresu oświaty i wychowania wpłynęły dochody  

w wysokości 1 157 182,95 zł. oraz subwencja oświatowa ogólna w  wysokości 8 346 203 zł.  

Utrzymanie szkół podstawowych w Borku Wlkp. i Zimnowodzie kosztowało Gminę 

Borek Wlkp. 8 826 098,77 zł. Na utrzymanie Branżowej Szkoły I Stopnia wydano  

580 430,63 zł. 

Na wychowanie przedszkolne w 2020 roku Gmina  Borek Wlkp. wydała z budżetu 

3 027 997,13 zł, a do budżetu Gminy z zakresu wychowania przedszkolnego wpłynęły dochody 

w wysokości  631 265,71  zł. , w tym, dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących 

Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 266 832 zł. i 202 845,82 zł z tytułu pobytu 

dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Organ. Miesięczna 

kwota zwrotu za pobyt dziecka w przedszkolu w Gminie Borek Wlkp. kształtuje się na 

poziomie 1 062,02 zł. za dziecko. 

Do innych Gmin (Gostyń, Dolsk i Piaski, Jaraczewo) przekazano dotację w wysokości 

42 313,49 zł z tytułu uczęszczania 7 dzieci zamieszkałych w gminie Borek Wlkp.,  



do przedszkoli poza terenem gminy Borek Wlkp. 

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez Gminę Borek Wielkopolski w 2020 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  5,50 

– 6,00 zł.  

Pozyskano 80 000 zł z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

2023 z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej 

w ZSP w Borku Wlkp.  

Gmina Borek Wlkp. pozyskała 12 000 zł z „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz 

biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję  

i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, o które 

wzbogaciła się biblioteka Szkoły Podstawowej w Borku Wlkp. 

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 

nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1. „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 

przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: 

Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego otrzymano 58 520 zł, za które zakupiono do szkół podstawowych na terenie gminy 

Borek Wlkp. 28 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem; 

Zdalna szkoła+ w ramach ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zakupiono 23 szt. 

komputerów wraz z oprogramowanie oraz 23 szt. słuchawek nausznych za łączną kwotę 54 970 

zł, które zostały przekazane do szkół w Borku i Zimnowodzie. 

Z jednorazowego dofinansowania zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych  

w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć  skorzystało 74 nauczycieli z 84 

uprawnionych do dofinansowania. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 36 119,03 zł. 

Koszty związane z  dowożeniem uczniów do szkół wyniosły 330 854,80 zł., w tym koszty 

usługa przewozowych, koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od 

wynagrodzeń, koszty ubezpieczenia, zakupu paliwa i części oraz napraw autobusu szkolnego. 

Do budżetu Gminy wpłynęła kwota 3750 zł z tytułu dowozu dzieci do szkół z Gminy 

Piaski. 

Stołówki szkolne i przedszkolne kosztowały 389 546,70 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. Od 1 września 2020 r. posiłki do wszystkich 

jednostek oświatowych jak i do Żłobka Publicznego w Karolewie przygotowuje Spółdzielnia 

Socjalna „Pomocna Dłoń” w Borku Wlkp.  



W 2020 r. Burmistrz Borku Wlkp. przyznał 11 nagród dla nauczycieli, na które  wydano 

19 400 zł. 

Gmina Borek Wlkp. otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 72 419,06 

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

sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych. Z programu 

„Wyprawka szkolna” w 2020 r.  skorzystało 3 uczniów z Branżowej Szkoły I Stopnia w Borku 

Wlkp., kwota dofinansowania wyniosła 509,82 zł. 

W 2020 roku z  Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników przekazano środki w wysokości 153 539,00 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 24 uczniom 

stypendia za wyniki w nauce za rok szkolny 2019/2020, na co z budżetu Gminy wydatkowano 

środki w wysokości 12 950 zł.  

 

8.4. Wydarzenia kulturalne i promocja Gminy 

8.4.1. Promocja Gminy 

Działalność Instytucji Kultury 

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 30/27/70Prezydium 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. 

8.4.2 - 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. 

Magazyn Samorządowy 

W roku 2020, 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, z czego dwa egzemplarze, ze względu na panującą pandemię 

zostały wydane elektroniczne (dwa pozostałe wydrukowano).  

Organizacje 

Na terenie Gminy Borek Wlkp. w roku 2020 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 2020 roku M-GOK realizował zadania statutowe w pełnym i różnorodnym zakresie 

artystycznym jednak (od marca 2020 r.) w formie i możliwościach wyznaczanych przez 

sytuację epidemiologiczną w kraju. Rzeczywistość COVID-19 wpłynęła na reorganizację 

działalności wszystkich instytucji kultury narzucając restrykcje i ograniczenia  

w funkcjonowaniu placówek. Zamknięcie budynków kultury do bezpośredniego kontaktu  

z uczestnikami oraz liczne obostrzenia sanitarne skłoniły branżę do wykorzystania 

alternatywnych środków wyrazu i przekazu, hybrydowych form działalności, do doszkolenia 

kadry w zakresie obsługi mediów  i urządzeń oraz doposażenia miejsc pracy w narzędzia 

konieczne do  utrzymania wysokiego standardu edukacyjno-kulturalnego oraz zapewnienia 

ciągłości działalności Instytucji w wymiarze zdalnym. 

Działalność statutowa opiera się na filarach m.in. 

I. rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajanie potrzeb kulturalnych oraz zainteresowań  

i adaptację powyższych do sytuacji epidemii 

II. wychowania poprzez sztukę, edukacji kulturalnej w wymiarze pracy zdalnej 

III. kształtowania nawyku korzystania z dóbr kultury oraz ich współtworzenia w sieci 

IV. kształtowania kultury rekreacji i wypoczynku w rzeczywistości lockdownu 

V. tworzenie platformy do funkcjonowania ruchu artystycznego w sieci 



VI. organizowania działalności artystycznej w postaci sekcji, zespołów, kursów, pracowni 

oraz warsztatów w formie zdalnej 

VII. podejmowania działań z zakresu edukacji kulturalnej na rzecz różnych grup 

wiekowych i społecznych wg rządowych wytycznych i zdrowotnych możliwości 

realizacji zadań 

Ośrodek Kultury zatrudnia zaangażowaną kadrę w wymiarze 7,75 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 chęć pozyskiwania nowych umiejętności i wiedzy 

przyczyniły się do ustawicznej działalności Instytucji w niesprzyjających warunkach epidemii 

a zarządzanie działalnością w ów warunkach odbywało się rzetelnie i sprawnie.  

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 39684,92 zł. Po stronie 

przychodów w 2019 roku wykonano 759 035,25 zł. Dotacja podmiotowa Organizatora na 

działalność Instytucji wyniosła 684 000 zł. Instytucja jest dobrze gospodarczo funkcjonującą 

jednostką, która obok działalności podstawowej pozyskuje środki pieniężne z przeznaczeniem 

na założenia statutowe; w 2020 roku uzyskano środki pieniężne m.in. za: 

I. Sprzedaż biletów na wydarzenia:  

1. koncert Katarzyny Żak „Bardzo Śmieszne Piosenki” (sprzedano 170 biletów)-  dochód  

5 950 zł., 

2. artystyczną imprezę biletowaną z okazji Dnia Babci  – dochód   792,00 zł.,   

3. najem pomieszczeń oraz sprzętu-ogólny dochód 3 500,00 zł.,  

II. opłaty za uszkodzone mienie- ogólny dochód 68,00 zł., 

III. usługi kulturalne (organizacja zajęć tanecznych, plastycznych i gimnastycznych, 

warsztatów artystycznych)- ogólny dochód  7 470,00 zł., 

IV. usługi  dotyczy wystroju lokali wyborczych  - 1 400,00 zł., 

V. Instytucja pozyskała darowizny na rozwój kultury  w kwocie 18 496,00 zł., 

VI. Instytucja uzyskała grant programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce na projekt 

„Artystyczny Czelendż  w Necie” w kwocie 6 000,00 zł.,  

VII.  Instytucja uzyskała zwrot / umorzenie składek ZUS 31 285,24 zł., 

VIII. uzyskano przychody finansowe od środków pieniężnych na rachunkach bankowych. 

 

         Po stronie kosztów w 2020 roku wykonano 584 046,28   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 poniesione na 

przeciwdziałanie PANDEMII COVID 19 oraz 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 realizowanych w sposób HYBRYDOWY: 

 

I. W PRZESTRZENI INSTYTUCJI Z BEZPOŚREDNIM UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI  

(m.in. Koncert noworoczny „To wszystko co dla ciebie mam” oraz WOŚP, Smerfastyczne ferie 

edukacyjno-kulturalne 2020, Koncert Katarzyny Żak z zespołem, Biesiada „Kociołek czyli gar 

muzycznych dźwięków i pysznych smaków z zaangażowaniem Grupy Kociołek Band oraz 

Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich)  

 

II. Z UDZIAŁEM PUBLICZNOŚCI Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO (wg 

rozporządzeń) m.in. zrealizowano cykl zajęć teatralno-edukacyjnych dla dzieci  ph. Artystyczne 

mini czwartki – podróże palcem po teatrze (Afryka, Grecja, Chiny, Wenecja)  

 

III. JAKO PROJEKTY W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ (m.in. Wakacyjna strefa rekreacji LAS 

MA CZAS (seria zajęć edukacyjno-kulturalnych, warsztatów artystycznych, plastycznych, 

tanecznych, kulinarnych, sportowych, ekologicznych, z podziałem na grupy wiekowe - dla 

dzieci młodzieży i dorosłych, artystyczne galeria, plener rzeźbiarski – wykonanie figur do 

miejskiej szopki bożonarodzeniowej, modernizacja miniatur boreckiej architektury w parku 

miejskim, realizacja wirtualnego spaceru po Borku Wlkp. oraz świąteczny filmik,) 

 

IV. Zdalnie, on-line (realizacje w sieci oraz na kanałach społecznościowych)  

Mimo trudnej sytuacji EPIDEMII COVID-19 Ośrodek Kultury prowadził działalność 

statutową. Edukacja kulturalna, upowszechnianie kultury, rozwój zainteresowań, umiejętności 

i talentów oraz m.in. scalanie i wspieranie społeczności zostały zorganizowane tak, by 

ograniczyć bezpośredni kontakt z uczestnikiem, który stawał się twórcą czy odtwórcą kultury. 

W okresie pandemii dzięki kreatywności  pracowników M-GOK, możliwościom reorganizacji 

działania i determinacji, Instytucja realizowała zadaną działalność statutową w nurcie 

edukacyjno-twórczym on-line prowadząc do budowy platformy wymiany doświadczeń  

z mieszkańcami Gminy oraz w wymiarze ogólnopolskim.  

 

Działalność statutowa realizowana była w sieci pod hasłem ZDALNIE ZDOLNI - kreatywność  

uwolnij! W ramach projektu zrealizowano następujące propozycje i aktywności: 



I. Wirtualna galeria #zostanwdomu  - kreatywne inspiracje, 

II. Warsztaty: okolicznościowy /niepodległościowy/, wokalny, taneczny, plastyczny, 

kulinarny, minichemiczny, zgadywanki)  

III. Wspomnij co sprzed lat – prezentacja dokonań mieszkańców i realizacji projektów 

galeria dekoracji wielkanocnych, 

IV. Szyjemy w trosce o Seniorów – szycie maseczek ochronnych, 

V. Dnia flagi świętowanie – biało czerwone wyzwanie! – biało- czerwony fotoczelendż, 

VI. akcja życzliwości - fotoserduszka z pozdrowieniami, 

VII. Happening z okazji Dnia Flagi 

VIII. Dens ma sens – z książką w bibliotece animacje,   

IX. Warsztatowo świętujemy (- Światowy dzień pieczenia- Dzień dobrych uczynków- 

Europejski Dzień Morza- Światowy Dzień Kosmosu - Dzień Matki) akcja informacyjna 

(dbaj o zdrowie)  

X. Cztery edycje Konkursu Plastycznego „Na skrzydłach wyobraźni  

XI. Cykl zajęć cukierniczych, warsztaty dekoracji świątecznych i wieńcy adwentowych 

XII. Pluszowe świętowanie – warsztat ekozabawki we współpracy z Przedszkolem 

Samorządowym „Pod Dębem” w Karolewie oraz placówkami szkolnymi.   

XIII. Festiwal Sztuka Szuka Malucha (słuchowisko, warsztat) 

XIV. Pomimo warunków pandemii, zawiązana przy M-GOK Grupa nieformalna 

ZDLANIE ZDONI przy współpracy z Ośrodkiem zorganizowała przedsięwzięcie ph. 

Artystyczny czelendż w necie” polegający na realizacji cyklu warsztatów 

florystycznych i sztuk plastycznych ON-LINE. Projekt został dofinansowany  

ze środków programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach projektu 

odbyły się określone działania: jesienny wianek z szyszek (cz.1 i 2), las w słoiku,  string 

art. – obraz na desce, kwietnik  z makramy (cz. 1 i 2), decoupage (cz. 1 i 2). Organizacja 

projektu została przedstawiona w filmiku, który wygrał w konkursie „OPOWIEDZ…” 

przyczyniając się do promocji wirtualnych działań realizowanych w Gminie Borek 

Wlkp. 

 

W ofercie działalności boreckiego Ośrodka Kultury znajdują się 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 zespołach wokalnych, tanecznych, plastycznych, ludowych. Sekcje zawiesiły działalność 

(seniorzy) bądź realizowały zadania zdalnie.  

 

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  

Biblioteka rozwija i zaspokaja potrzeby czytelnicze oraz informacyjne społeczności miasta  

i gminy Borek Wlkp., a także uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury poprzez 

realizację zadań zawartych w statucie. Podstawową funkcją biblioteki jest udostępnianie 

zbiorów oraz szeroka działalność kulturalno-edukacyjna. W związku z wystąpieniem pandemii 

COVID-19, od marca 2020 roku praca boreckiej książnicy została dostosowana do rządowych 

rozporządzeń, wytycznych Biblioteki Narodowej oraz sanepidu.  Mimo ograniczenia 

działalności placówki, dzięki inwencji twórczej bibliotekarek, udało się zorganizować  

i zrealizować wiele ciekawych inicjatyw on-line, nie stracić kontaktu z czytelnikami oraz  

w reżimie sanitarnym  wypożyczać zbiory.  

1. Księgozbiór:  

W roku 2020 księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 853 woluminy oraz 8 audiobooków 

i wynosił na dzień 31.12.2020 r. 25 612 książek oraz 49 audiobooków. Aktualizowany 

jest na bieżąco zgodnie z potrzebami czytelników. Zbiory regionalne stanowią książki, 

kroniki oraz dokumenty życia społecznego (plakaty, wycinki prasowe). Dopełniają je 

stare fotografie, które są wyeksponowane na stronie internetowej instytucji. Zbiór liczy 

370 zdjęć. Liczba czasopism bieżących wynosi 24.  

W 2020 roku czytelnicy wypożyczyli 533 czasopisma na zewnątrz, natomiast na miejscu 

w czytelni skorzystali z 772.  

Wydarzenia z gminy Borek Wlkp. odnotowywane są w kronice, która jest na bieżąco 

aktualizowana. Istnieje również kronika wydarzeń biblioteki.  

Podstawowym źródłem finansowania zakupu księgozbioru jest dotacja organizatora, 

która w 2020 roku wyniosła 12 000 zł. Za tą kwotę zakupiono 566 książek. Dodatkowo 

instytucja pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

w ramach programu Biblioteki Narodowej „Priorytet 1 - zakup nowości wydawniczych 

do bibliotek publicznych”. Dzięki pozyskanym środkom w kwocie 6 461 zł księgozbiór 

biblioteki wzbogacił się o 276 książek i 8 audiobooków. Stały napływ nowości 

wydawniczych przyczynił się do wzrostu atrakcyjności oferty biblioteki. Biblioteka 

otrzymała 11 woluminów w darze. 

  



 

2. CZYTELNICTWO/UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

W roku sprawozdawczym 2020 w bibliotece aktywnie wypożyczało książki 837 

czytelników.  

CZYTELNICY 2020 -WEDŁUG WIEKU 

 

 

 

Bibliotekę odwiedziło 11 683 użytkowników.  
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W 2020 roku czytelnicy wypożyczyli 19 425 książek oraz 33 zbiory specjalne (audiobooki). 

Na miejscu w czytelni skorzystali z 1487 woluminów. 

 

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE/INFORMACYJNE  

 

Biblioteka pracuje w systemie SOWA SQL, w formacie MARC 21. Jest on 

zintegrowanym oprogramowaniem służącym do zarządzania procesami bibliotecznymi. 

100 % zbiorów jest opracowane komputerowo. Katalog on-line znajduje się na stronie 

internetowej biblioteki oraz Borku Wlkp.  Istnieje możliwość wyszukiwania 

poszukiwanej przez czytelnika książki po tytule, autorze, nazwie serii, roku wydania czy 

haśle przedmiotowym. 

Stronę internetową instytucji ( www.biblioteka.borekwlkp.pl ) 

w 2020 roku odwiedziło 19 000 użytkowników. Wszystkie planowane wydarzenia, 

konkursy oraz nowości czytelnicze promowane są na portalu społecznościowym 

Facebook. W czytelni do dyspozycji czytelników pozostają 3 stanowiska komputerowe  

z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz 3 iPady. W 2020 roku z komputerów 

skorzystało 55 czytelników, natomiast z tabletów 16 osób. Bibliotekarze udzielili 43 

informacji na zapytania o zestawienia bibliograficzne.   

W szkoleniach bibliotecznych wzięło udział 196 uczestników, natomiast w imprezach 

organizowanych przez placówkę 226 czytelników.  

 

4. UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA.  

W związku z trwającą epidemią oraz w trosce o bezpieczeństwo czytelników oraz 

pracowników biblioteki niektóre zajęcia od marca 2020 roku odbywały się wirtualnie.  
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STRUKTURA  WYPOŻYCZEŃ 2020 R.

Literatura piękna dla dorosłych Literatura piękna dla dzieci i młodzieży

Literatura popularnonaukowa Literatura popularnonaukowa dzieci

Literatura regionalna

http://www.biblioteka.borekwlkp.pl/


● „Ferie zimowe w bibliotece” – to cykl spotkań dla dzieci w wieku 5-15 lat, które 

oferują edukację przez zabawę. W 2020 roku zajęcia odbywały się pod hasłem 

„Indiańskie ferie w bibliotece”; uświetnione występem tradycyjnego zespołu 

indiańskiego „Huuska Luta”.  

● bookcrossing – to forma popularyzowania książek, poprzez pozostawianie ich  

w miejscach publicznych, tak aby znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej 

kolejnemu czytelnikowi. 

● lekcje biblioteczne – edukacja czytelnicza dla uczniów szkół oraz dzieci 

przedszkolnych z gminy Borek Wlkp., polegająca na dostarczaniu informacji  

o funkcjonowaniu, zbiorach oraz ofercie biblioteki.  

● zajęcia z elementami biblioterapii – zajęcia oparte na odpowiednio 

wyselekcjonowanych materiałach czytelniczych jako środek wspierający proces 

wychowania oraz pomoc w radzeniu sobie z różnego rodzaju problemami. Zajęcia 

odbywały się w czytelni oraz w przedszkolu „Pod Dębem” w Karolewie, a także 

wirtualnie. 

● „Mała Książka Wielki Człowiek” – w 2020 roku odbyła się III edycja projektu  

w którym dzieci, które stawały się nowymi czytelnikami otrzymywały wyprawki 

czytelnicze, a rodzice broszurę informacyjną mówiącą o roli czytania w życiu dziecka 

oraz o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.   

● „Czytanie Narodowe” – lekturą edycji 2020 roku była „Balladyna” Juliusza 

Słowackiego; powstał film, w którym wystąpili czytelnicy biblioteki, który został 

wyświetlony na stronie internetowej biblioteki. 

● Światowy Dzień Pluszowego Misia – w 2020 r. wirtualny teatrzyk ph. „Smaczne 

misie” został nagrany przez bibliotekarki i wyświetlony małym czytelnikom.   

● Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – ph. „Zasmakuj w bibliotece”, promocja biblioteki 

na Facebooku, prezentacja filmu „Jak korzystać z katalogu on-line”. 

● „Wakacje z biblioteką” – pod hasłem „Wakacyjne czytanie na ekranie”. 

 

Przy bibliotece działają:   

- Klub Miłośników Książek - liczy 20 osób, spotkania odbywają się raz w miesiącu. 

- Miłośnicy Gier Planszowych – w ofercie biblioteki jest 25 gier planszowych z których 

chętnie korzystają na spotkaniach zarówno młodsi jak i starsi czytelnicy.  

- Akademia Młodego Czytelnika – zajęcia edukacyjno-czytelnicze dla dzieci w wieku 

3-10 lat. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, natomiast od października 2020 roku 

zostały przeniesione do sieci.  

- Maluch w bibliotece – zajęcia czytelniczo- edukacyjne w Żłobku Publicznym  

w Karolewie, a także w bibliotece.  

- Książka na telefon – to usługa, której celem jest dostarczenie książek osobom starszym, 

chorym oraz niepełnosprawnym do domu oraz zapewnienie dostępu do czasopism.  

W 2020 roku oferta była ograniczona ze względu na epidemię.  

Dla wszystkich mieszkańców Gminy odbył się konkurs fotograficzny ph. „Lato  

z książką”, konkurs wiedzy „Co wiesz o Świętym Janie Pawle II ?”, 

oraz konkurs plastyczny na świąteczną zakładkę do książki. Odbyła się również wystawa 

starych fotografii boreckich zabytków.  



 

III FINANSE / GRANTY 

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Borek Wlkp. na działalność statutową w 2020 

roku wyniosła 327 100 zł. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku 

bankowym wyniosły 14,10 zł. Środki odzyskane od czytelników za upomnienia oraz 

duplikaty kart 109,00 zł. Biblioteka pozyskała dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego z programu „Priorytet 1- zakup nowości wydawniczych do 

bibliotek publicznych” w kwocie 6 461 zł.  

IV KADRA  

Biblioteka na dzień 31.12.2020 r. zatrudniała 6 pracowników ( 4 etaty). 

W roku sprawozdawczym pracownicy rozwijali swoje kompetencje biorąc udział  

w szkoleniach stacjonarnych oraz on-line.  

V WSPÓŁPRACA  

Borecka książnica jest miejscem otwartym na potrzeby boreckiego społeczeństwa. 

Współpracuje z bibliotekami szkolnymi, publicznymi, instytucjami kultury, oświaty oraz 

organizacjami społecznymi w zakresie rozwoju czytelnictwa oraz promowania 

regionalnego dziedzictwa kulturowego. Wszystkie podejmowane działania mają na celu 

ukazać bibliotekę jako miejsce przyjazne, gdzie nie tylko można wypożyczyć książkę, 

ale zdobyć wiedzę oraz miło i ciekawie spędzić czas.  

 

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 świadczenia 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 

Społeczne.  

 

Informacja o ogólnym planie i wykonaniu zadań kwotowo w roku 2020. 

 

I. PLAN  OGÓŁEM  -      13 115 160,98 zł 

• ŚRODKI WŁASNE -       1 425 189,00 zł 

• ŚRODKI ZLECONE -     11 430 174,49 zł 

• ŚRODKI JAKO DOFINANSOWANIE  

 ZADANIA WŁASNEGO GMINIE -        259 797,49 zł 

 

II. WYKONANIE OGÓŁEM  -    12 531 324,10 zł 

• ŚRODKI WŁASNE -      1 011 410,58 zł 

• ŚRODKI ZLECONE -    11 288 921,15 zł 

• ŚRODKI JAKO DOFINANSOWANIE  

 ZADANIA WŁASNEGO GMINIE -        230 992,37 zł 

 

Informacja o planowanych i uzyskanych dochodach MGOPS za rok 2020r. 

Dochody własne - Gminy Borek Wlkp. 

Wykonane dochody uzyskano z :  

 

wrot  poniesionych wydatków za pieczę zastępczą z lat  ubiegłych  2 494,71 zł 

 zwrotu z funduszu alimentacyjnego  (40%  dla gminy)   10 606,62 zł 

odpłatności za usługi opiekuńcze      20 928,40 zł 

odpłatność rodziny za pobyt w DPS (umowa) 30 489,03 zł 

odpłatność rodziny za pobyt w DPS  (odsetki od nieterminowych 

wpłat) 

194,27 zł 

odpłatność za pobyt  w schronisku osób bezdomnych 5 265,30 zł  

zwrot kosztów pogrzebu (kwotę wyegzekwowano w wyniku 

postępowania spadkowego). 

4 120,00 zł 

odsetki bankowe 302,28 zł 

zwrot kosztów opłat sądowych i  komorniczych. 88,03 zł 

RAZEM:        74 488 64 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  9 003,21 zł 



w tym: z funduszu alimentacyjnego  500,00 zł 

zwrot nienależnie pobranych świadczeń z poprzednich lat -

świadczenie wychowawcze  odsetki   

292,48 zł 

zwrot nienależnie pobranych świadczeń -świadczenie 

wychowawcze – należność główna     

2 635,40 zł 

koszty upomnienia od  nienależnie  pobranego świadczenia 5,80 zł 

odsetki od świadczeń nienależnie pobranych (św. rodzinne) 

w tym z funduszu alimentacyjnego  

152,04 zł 

1,34 zł 

koszty upomnienia od  nienależnie  pobranego świadcz. wych. 5,80 zł 

RAZEM:  12 094,73 zł 

 

 2) z tytułu zwrotów tj. przekazanych do budżetu państwa ( fundusz alimentacyjny) 

zwrot z funduszu alimentacyjnego /budżet 60%/   

       15 909,98 zł 

odsetek od funduszu alimentacyjnego     

  

47 908,39 zł 

RAZEM:        

  

63 818,37 zł 

3) pozostałe ( opłata za Kartę  Dużej Rodziny)  

Opłata za wydanie KDR w formie elektronicznej 101,31 zł 

 

Informacja o realizacji zaplanowanych i wykonanych zadań w poszczególnych działach i 

rozdziałach. 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁCZNA. 

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.2020.1876 ze zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r.  

w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (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).  



Treść Rok 2019 Rok 2020 % wykonania za 

2020r. 

w stosunku do 

planu 2020r. 

Dynamika 

1 2 3 4 5 (3:2) 

Plan ogółem 

 

78.000,00  143.000,00  78,61 144,50 

Wykonanie  77.787,65  112.406,27 

Wydatek dotyczy   5  osób z  liczba świadczeń – 45 

Uzasadnienie wydatku: gmina ponosi odpłatność za umieszczenie 2 osób w DPS  

kontynuacja wydatku z poprzednich lat. W roku sprawozdawczym wskazana była konieczność 

umieszczenia kolejnych osób w placówce dlatego skierowano 3 w  całym roku 2020. Gmina 

do końca roku sprawozdawczego ponosiła odpłatność za 5 osób.  

Ponoszenie odpłatności w ramach umowy w oparciu o art.103 ustawy o pomocy społeczne  

w trzech przypadkach tj: 

1. rodzina ponosi odpłatność  w minimalnej kwocie miesięcznej tj. 120,- zł. ( trzy rodziny), 

2. rodzina ponosi odpłatność w kwocie miesięcznej tj. 400,00 zł. 

3. rodzina ponosi pełną odpłatność w kwocie miesięcznej tj.:  2.229,40 zł 

W pozostałych przypadkach odpłatność ponosi osoba skierowana ze swojego dochodu tj. 70%  

a pozostałą część kosztów ponosi gmina.  

Zasady finansowania przez gminę reguluje ustawa o pomocy społecznej. 

Pełen koszt utrzymania podopiecznych którzy  przebywają w poniższych Domach Pomocy 

Społecznej: 

1. DPS Chumiętki –  3 787,00 zł (rok 2020),  4 152,00 zł (rok 2021) 

2. DPS  Mościszki -  3 687,00 zł (rok 2020),  3 803,00 zł (rok 2021) 

3. DPS Baszków  – 3 975,00 zł (rok 2020),  4 295,00 zł (rok 2021) 

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.2020.1876 ze zm.), 

2.ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1388 ze zm.). 

Plan ogółem  5 970,00 zł 

Plan zadania własne      1 200,00 zł 

Plan  dofinansowanie zadania własnego 4 770,00zł 

 

 



Wykonanie ogółem  4 507,38 zł % wykonania w stosunku do 

planu 

Wykonanie zadania własne      58,05 zł 75,50 % 

Wykonanie  dofinansowanie zadania własnego 4 449,33 zł 

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 wynosi  się w wysokości od 645,00 zł do 482,44 

zł. Objęto pomocą - 8  świadczeniobiorców - 79 świadczeń.  

 

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.2020.1876 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. 

 

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 i środki z budżetu państwa 

jako dofinansowanie zadania własnego. 

Plan ogółem  131 002,63 zł 

Plan zadania własne      115 502,63 zł 

Plan  dofinansowanie zadania własnego 15 500,00zł 

 



Wykonanie ogółem  39 752,11 zł % wykonania w stosunku do 

planu 

Wykonanie zadania własne  26 580,39 zł  

30,34% Wykonanie  dofinansowanie zadania własnego 13 171,72 zł 

 

Finansowane ze środków własnych gminy to wydatki na zasiłki w kwocie 26 580,39 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,  środki czystości. Pomoc pieniężna  

w formie zasiłków okresowych z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności, choroby, innych 

przyczyn (bezdomność). Sprawienie pogrzebu przez gminę. Ośrodek prowadzi postępowanie 

spadkowe  celem zwrotu kosztów pogrzebu. 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. 

Finansowane ze środków jako dofinansowanie zadania własnego gminy to wydatki na 

zasiłki okresowe w kwocie – 13 589,72 zł 

Pomoc przyznawana w tym rozdziale jest na zasiłki o różnych rodzajach pomocy tj. :  

• zasiłki okresowe ogółem : przyznano dla 12 osób liczba świadczeń – 31 

wydatkowano na kwotę: 13 589,72 zł, tym: zadanie własne – 418,00 zł , dofinansowanie – 

13 171,72 zł , w tym:  

zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia 11 rodzin – 25 świadczeń – kwota - 11 487,28 zł  

zasiłki okresowe z tytułu choroby: 1 rodzina -6 świadczeń  kwota -           2 103,00 zł  

• zasiłki celowe: wypłacono na różne cele pomocy kwotę -         12 858,11 zł 

• zasiłki celowe specjalne wypłacono kwotę -                     10.098,28 zł 

• sprawienie pogrzebu przez gminę -                        3 206,00 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 , dodatek energetyczny. 

Wydatek w tym rozdziale stanowią: środki własne gminy i środki z budżetu państwa 

jako zadanie zlecone gminie. 



 

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.2020.833 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. 

 

 

Plan ogółem  

 

30 330,00 zł 

 

Plan zadania własne (dodatek mieszkaniowy)  30 000,00 zł 

Plan zadania zlecone(dodatek energetyczny) 330,00zł  

 

Wykonanie ogółem  12 903,41 zł % wykonania w stosunku do 

planu 

Wykonanie zadania własne (dodatek 

mieszkaniowy) 

12 665,93 zł 42,22% 

 

Wykonanie zadania zlecone (dodatek 

energetyczny) 

237,48 zł 71,96 % 

 

Pomoc otrzymało 9  osób , natomiast dodatek energetyczny- 2 osoby 

Udzielono pomocy w zakresie dodatków mieszkaniowych dla 9 rodzin, liczba świadczeń - 89 

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest dla wnioskodawcy oraz na konta dla 2 zarządców . 

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych o zasobie komunalnym (gminnym) 

 – 3  dodatków mieszkaniowych na kwotę –  427,91 zł  

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych o zasobie własnościowym (prywatnym) 

 – 64 dodatków mieszkaniowcy na kwotę –   12 137,96 zł  

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 3 (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, która nie może przekraczać 

dopuszczalnej powierzchni normatywnej, tj.: 

- dla 1 osoby - 35 m 2,- dla 2 osób -  40 m 2,- dla 3 osób -  45 m 2,- dla 4 osób -  55 m 2,- dla 

5 osób -  65 m 2,- dla 6 osób - 70 m 2,- na każdą kolejną osobę - o 5 m2 więcej.  

 

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.  

Wysokość limitu, wynosi:   

1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez 

osobę samotną;  



 2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 

4 osób; 

3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co 

najmniej 5 osób. 

 Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, 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 2020r. do kwietnia 2021r. to kwoty:  

10,94 zł miesięcznie dla osoby samotnej;  

15,19 zł dla gospodarstwa składającego się z 2-4 osób;  

18,23 zł miesięcznie dla gospodarstwa powyżej 5 osób. 

Liczba  rodzin objętych w zakresie  dodatku energetycznego – 2  

Udzielono pomocy z tyt. wypłaty dodatku energetycznego na - 13 świadczeń   

 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe ( świadczenie społeczne) 

 

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.2020.1876 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 ogółem  

 

67 300,00 zł 

Plan zadania własne      12 000,00 zł 

Plan  dofinansowanie zadania własnego 55 300,00zł 

 

Wykonanie ogółem  54 613,44 zł % wykonania w stosunku do 

planu 

Wykonanie zadania własne      377,62 zł  

81,15% Wykonanie dofinansowanie zadania własnego 54 235,00 zł 

 

 Zasiłki stałe zostały wypłacone - 9 osobom w tym: 9 osób to samotnie gospodarujące, 

liczba świadczeń wyniosła - 91. 

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 

Wydatek w tym rozdziale stanowią: środki własne gminy, środki z budżetu państwa jako 

dofinansowanie zadania własnego, środki z budżetu państwa jako zadanie zlecone gminie. 

 

Plan ogółem  708 559,00 zł 

Plan zadania własne      662 594,00 zł 

Plan  dofinansowanie zadania własnego 44 747,00 zł 

Plan zadania zlecone      1 218,00 zł 

 

Wykonanie ogółem  597 159,80 zł % wykonania w stosunku do 

planu 

Wykonanie zadania własne      551 990,40 zł  

84,28% Wykonanie dofinansowanie zadania własnego 43 951,40 zł 

Wykonanie  zadania zlecone 1 218,00 zł 

 

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  opiekuna  z tytułu 

sprawowania opieki przyznane przez sąd.  

Wypłacono dla 1 osoby z liczbą świadczeń 12 na kwotę 1.200,00 zł i koszty obsługi 18,00 zł 

(0,20%  w stosunku do wydatków). 

Środki były przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi  

514 873,35 zł, co stanowi – 86,22% ogółu wydatków oraz wydatki rzeczowe w kwocie 81 

086,45 zł co stanowi -13,58 % w stosunku do wydatków. Utrzymanie ośrodka jest 

zadaniem własnym gminy, finansowanym z dwóch źródeł.  

 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.  

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.2020.1876 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.2020.685). 



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 XXIV/222/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp.  z dnia 16 grudnia 2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńczei 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. 

 

 

Plan ogółem  85 700,00 zł 

Plan zadania własne       84 000,00 zł 

Plan  zadania zlecone 1 700,00 zł 

 

Wykonanie ogółem  56 995,00 zł 66,50 %  

wykonania  do planu 

Wykonanie zadania własne    56 275,00 zł 66,99% 

Wykonanie zadania zlecone  720,00 zł        42,35 % 

 

 Usługami opiekuńczymi objęto pomocą- 15 osób, liczba świadczeń 2251 

 specjalistycznymi usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 

pomocą- 1 osoby, liczba świadczeń wynosiła - 18.  

W 2019 usługi opiekuńcze świadczone były przez firmę Spółdzielnia Socjalna ARKA  

z Gostynia na podstawie zawartej umowy, która była konsekwencją 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 1.01.2020r. koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosił 25,00 

zł a specjalistycznych usług opiekuńczych 40,00 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  w trybie  decyzji administracyjnych oraz zgodnie z tabelą odpłatności 

ustaloną uchwałą Rady Miejskiej Borku Wlkp..   

Z bezpłatnych usług opiekuńczych w roku 2020  nie skorzystały  osoby uprawnione do usług 

opiekuńczych. Wszystkie osoby  korzystające z usług ponoszą odpłatność.  



Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę 

higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem. 

Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze stanowi dochód gminy, która wynosiła  

(20 928,40 zł). 

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: chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo, 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.  

 

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.2020.1876 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. 

 

Plan ogółem  116.200,00 zł 

Plan zadania własne     

  

28,000,00 zł 

Plan  dofinansowanie zadania własnego 88.200,00 zł 

 

Wykonanie ogółem  110 807,74 zł % wykonania w stosunku do 

planu 

Wykonanie zadania własne     

   

23 546,65 zł  

95,36 % 

Wykonanie -dofinansowanie zadania własnego 87 261,09 zł 

 

 

Rzeczywista liczba osób objęta programem -131 osoby.( w tym; osoby korzystające  

z świadczenia pieniężnego na żywność) 

 Liczba osób korzystająca z posiłku - 54 osób w tym: dożywianie dzieci do czasu 

rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - 14 uczniów, uczniów do czasu ukończenia szkoły 

ponadgimnazjalnej - 34 uczniów, pozostałe osoby (dorosłe) otrzymujące posiłek – 6 osoby.  

Z posiłku skorzystało 20 rodzin. 

- Dożywianie dzieci w szkole – kwota wydatku ogółem – 57 907,74 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 – 39 , liczba świadczeń – 124 na kwotę- 52 900,00zł 

w tym : środki własne-  10 700,00 zł, dotacja (dof. zadania własnego) – 42 200,00 zł 

 

 

DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  

 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 



 

Wydatek w tym rozdziale stanowią środki własne gminy, środki z budżetu państwa jako 

dofinansowanie zadania własnego. 

Regulacja prawna;  

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz.U.2020.1327 ze zm.). 

 

Uchwała nr XVI/140/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 stycznia 2020r.  

w sprawie  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów       

zamieszkałych na terenie gminy Borek Wielkopolski -  uchwała jest w realizacji bieżącej.    

 

Plan ogółem  43 891,00 zł 

Plan zadania własne     

  

9 000,00 zł 

Plan  dofinansowanie zadania własnego  34 891,00zł 

 

Wykonanie ogółem  31 322,40 zł % wykonania w stosunku do 

planu 

Wykonanie zadania własne     

   

6 264,48 zł  

 71,36 % 

Wykonanie - dofinansowanie zadania własnego 25 057,92 zł 

 

Stypendia szkolne wypłacane są za okres od 1.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Stypendia szkolne 

wypłacone są na rok szkolny 2019/2020 z realizacją wypłaty za okres od 1.01.2020r. do 

30.06.2020r. i  za okres od 1.09.2020r. do 31.12.2020r. na rok szkolny 2020/2021.  

 Z tego tytułu objęto pomocą:  

Liczbą rodzin korzystających ze stypendiów - 13 

Liczbą dzieci korzystających ze stypendiów -  31 

 

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. 

 

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.  

 

SKALA PORÓWNAWCZA 

Rok 2019 

Plan ogółem  6.930.459,00 zł 

Wykonanie ogółem       6.900.196,24 zł 

% wykonania w stosunku do planu 99,56 %  

Rok 2020 

Plan ogółem  8 370 580,00 zł 

Wykonanie ogółem       8 344 600,71 zł 

% wykonania w stosunku do planu 99,69 %  

 

Z łącznej sumy wydatków wypłacono na świadczenie wychowawcze kwotę: 8 257 479,50 zł, 

na pozostałe koszty na obsługę wydatkowano kwotę 12 246,80 zł, a na koszty wynagrodzenia 

wraz z pochodnymi stanowiły kwotę – 74 874,41 zł.  

Objęto pomocą 816 rodzin  

Liczba świadczeń wypłaconych – 16 185 

Liczba wypłaconych świadczeń na dzieci w roku wynosiła 1505 dzieci. 

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalno- rentowe z ubezpieczenia społecznego 

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.2020.1297). 



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.2020.1329), 

7.Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

(Dz.U.2020.808 ze zm.) 

8. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.(Dz.U.2019.300 

ze zm.). 

 

 

Plan ogółem  2 801 008,00 zł 

Plan zadania własne   73 171,00 zł 

Plan  zadania zlecone 2 727 837,00 zł 

 

Wykonanie ogółem  2 671 161,92 zł % wykonania w stosunku 

do planu 

Wykonanie zadania własne      58 215,81 zł  

95,36 % 
Wykonanie zadania zlecone     2 612 946,11 zł 

 

Łączna suma wydatków na zasiłki wynosiła -    2. 671 161,92 zł  

obejmowała następujące rodzaje zasiłków: 

świadczeń rodzinnych i świadczenia opiekuńczego w kwocie -   2 069 226,41 zł  

zasiłek dla opiekuna w kwocie –              7 440,00 zł  

specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie-           53 340,00 zł  

świadczenie rodzicielskie –           147 740,40 zł  

funduszu alimentacyjnego w kwocie-         148 450,00 zł 

zasiłek „ Za Życiem”              4 000,00 zł 

 

Opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę-        108 414,83 zł  

Obsługa dotyczy kosztów obsługi świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi funduszu 

alimentacyjnego stanowi łącznie kwotę – 132 550,28 zł   

Opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne dla 24 matek opiekujących się dziećmi 

niepełnosprawnymi, liczba świadczeń – 329. 

 

Świadczenia wypłacono zgodnie z wydanymi decyzjami przez ośrodek lub kiedy mają 

zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.  



Świadczenia wypłacono zgodnie z wydanymi decyzjami przez ośrodek lub kiedy mają 

zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.  

Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy opłaca 

składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości 

świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego  przez okres niezbędny do 

uzyskania 25 – letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) Nie opłaca się 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie 

pielęgnacyjne, jeżeli podlega ona obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu. 

 

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne  :   - 343  

Liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny, w tym :   - 165 

na jedno dziecko         -   37 

na dwa dzieci          –    84 

na trzy dzieci          –   31 

na cztery dzieci i więcej       -   13 

 

Realizacja wydatków na poszczególne rodzaje świadczeń wg wydanych decyzji 

administracyjnych. Kwoty nie są pomniejszane o zwroty nienależnie pobranych świadczeń 

 

 Rodzaj świadczenia  Liczba 

świadczeń  

Kwota świadczeń 

wyrażona w zł 

 Zasiłki rodzinne  4963 582.389,00  

 Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu 

 urodzenia dziecka  15 15.000,00  

 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania  

z urlopu wychowawczego  

148  58.029,00  

 samotnego wychowywania dziecka 94 19.102,00 

 Kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego  

265 28.490,00 

 rozpoczęcia roku szkolnego  295 29.412,00 

 podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania  

642 44.826,00 

 wychowywania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej 

913 86 735,00 

 zasiłki pielęgnacyjne 2414 521.038,00 

 świadczenie pielęgnacyjne   318 568.905,00 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka  

53 53.000,00 



 zasiłek dla opiekuna   12 7.440,00 

 specjalny zasiłek opiekuńczy  91 56.020,00 

 świadczenie rodzicielskie  160  147.740,00 

 Wydatki na świadczenia rodzinne 

finansowane z dotacji  

z budżetu państwa oraz świadczeń, w 

zakresie świadczeń ustalonych nap odstawie 

art.5 ust.3 ustawy ( złotówka za złotówkę) 

1508 70.804,51 

 fundusz alimentacyjny : 19 rodzin, 

35 osób uprawnionych 

364  148.450,00 

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 2020 kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosiła 1830,00 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.   

W roku 2020  było wypłacane świadczenie dla 1 osoby na kwotę 4.000,00 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 obecnie 900,00 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. 

Zadłużenia – postepowanie wobec dłużników alimentacyjnych.   

Ogólna kwota zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego wynosi 1.522.760,06 zł w tym: 40% wobec gminy wynosi 566.670,24 zł, 

odsetki stanowią kwotę: 559.781,19 zł, koszty upomnienia 104,80 zł. 

W 2020 r. odzyskano ogółem kwotę – 74.424,99 zł w tym: należność główna to kwota- 

26.516,60 zł w tym: dochody dla  gminy 40% - 10. 606,62 zł, odzyskane odsetki stanowią 

kwotę – 47. 908,39 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  

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.2020.1348 ze zm.). 

 

Plan ogółem 400,00 zł % wykonania w stosunku do planu 

Wykonanie     169,94 zł 42,86% 

 

Karta Dużych Rodzin 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 2014 r. 

 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. Karta Dużej Rodziny 

mająca wielkość i kształt plastikowej karty do bankomatu wydawana jest bezpłatnie na wniosek 

pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej przez MGOPS W Borku Wlkp. Osoby spełniające 

uprawnione do otrzymania karty proszone są o dostarczenie wypełnionego wniosku do MGOPS 

w Borku Wlkp. Druk wniosku można otrzymać w siedzibie Ośrodka lub pobrać ze strony 

internetowej ośrodka: www.borek.ops.org.pl .  



W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, 

poza dokumentami, o których mowa w ust. 4, przedstawia się oryginały lub odpisy 

dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:  

1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;  

2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;  

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument 

potwierdzający tożsamość;  

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;  

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym 

stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia -dokument potwierdzający 

tożsamość. 

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 2020 r. wydano ogółem – 36 kart w tym 1 osoba otrzymała 

duplikat.  

Liczba  złożonych wniosków o wydanie karty – 17   

Na obsługę programu wydano: 169,94 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 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;  

http://www.rodzina.gov.pl/


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/ 

Wielkopolską Kartę Rodziny informacja : 

Ogółem wydano- 5 kart WKR. 

W roku sprawozdawczym wpłynęło 1 wniosek.  

 

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 

 

Wydatek w tym rozdziale stanowią środki własne gminy, środki z budżetu państwa jako 

dofinansowanie zadania własnego, środki zlecone gminie. 

Regulacja prawna;  

1.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej(Dz.U.2020.821 ze zm.). 

2.Uchwała  nr XXIV/125/2012Rady Miejskiej Borku Wlkp.  z dnia 11 października 2012r.  

w sprawie zlecenia realizacji zadań własnych  gminy, wynikających z ustawy  o wspieraniu  

rodziny 

 i systemie pieczy zastępczej - jest realizacji bieżącej. 

3.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. - jest w bieżącej 

realizacji. 

4.Uchwała Nr 80 Rady Ministrów  z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego 

programu „Dobry start” M.P.2018.514 

 

Plan ogółem  411 128,49 zł 

Plan zadania własne      85.930,00 zł 

Plan  środki z Funduszu Pracy  Program 

Asystent rodziny -dof. zadania własnego 

dofinansowanie zadania własnego 

1 275,00 zł 

Plan  zadania zlecone gminie („Dobry start”)    323 923,49 zł 

 

 

Wykonanie ogółem  361 397,42 zł % wykonania w stosunku do 

planu 

Wykonanie zadania własne     

   

47 642,42 zł  

89,75 % 

https://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/


Wykonanie  środki z Funduszu Pracy  Program 

Asystent rodziny -dof. zadania własnego 

 

1 275,00 zł 

Wykonanie zadania zlecone gminie („Dobry 

start”) 

312 480,00 zł 

 

Na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 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. W ramach Resortowego programu wspierania rodziny  

i systemu pieczy zastępczej w roku 2020, ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Asystent rodziny  

na rok 2020”.  

Gmina Borek Wlkp. przystąpiła do konkursu i złożyła oświadczenie o przyjęciu dotacji  

pozyskując w ten sposób środki  w kwocie – 1 275,00 zł. pochodzące z Funduszu Pracy. 

Pozyskane środki  przeznaczone były na wypłatę jednorazowego dodatku do  wynagrodzenia 

asystenta rodziny. 

Tutejszy ośrodek bezpośrednio zajmował się dokumentacją związaną z złożeniem ofert oraz 

bezpośrednio realizował to zadanie.  

 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 współpracuje z wieloma podmiotami, najczęściej są to placówki oświatowe, służba 

zdrowia, sądy, policja, urzędy itp. Z uwagi na złożoność problemów w danej rodzinie niezbędna 

jest interdyscyplinarna wiedza i wsparcie całego systemu oddziałującego na dziecko, jak i na 

rodziców. Do funkcji asystenta rodziny zaliczono funkcję wsparcia psychiczno – 

emocjonalnego, diagnostyczno – monitorującą, opiekuńczą, doradczą, mediacyjną, 

wychowawczą, motywująco – aktywizującą, koordynacji działań skierowanych na rodzinę. 

Zakres zadań asystenta rodziny obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę  

z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania pośrednie realizowane na rzecz dziecka  

i rodziny, organizację własnego warsztatu pracy. 

Asystent pracuje pomagając 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 ogółem 319.200,00 zł % wykonania w stosunku do planu 

Wykonanie     311.400,00 zł 97,56% 

 

Wydatkowano środki na świadczeni społeczne w kwocie – 302.400,00 zł  

Środki wydatkowane były na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie: 

8.365,77 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie - 1.714,23 zł.  

Łącznie stanowi to kwotę na obsługę – 10.080,00 zł 

Liczba rodzin – 689 

Liczba świadczeń – 1.008 

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.  

1. Świadczenie dobry start przysługuje: 

1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom 

prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - raz w roku na dziecko;  

2) osobom uczącym się - raz w roku.  

2. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego  

do ukończenia:  

1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;  

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących 

się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.  

3. Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:  

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok 

życia;  

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia 

- w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem 

 o niepełnosprawności.  

4. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, 

świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym 

dziecko kończy 7. rok życia. 

 

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - zadania własne gminy. 

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.2020.821 ze zm.). 

 

Uchwała  nr XXIV/125/2012Rady Miejskiej Borku Wlkp.  z dnia 11 października 2012r.  

w sprawie zlecenia realizacji zadań własnych  gminy, wynikających z ustawy  o wspieraniu  

rodziny  

i systemie pieczy zastępczej.- jest  w realizacji bieżącej. 

Uchwała  nr XV/127/2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp.  z dnia 12 grudnia 2019r.  

w sprawie przyjecia Gminnego Programu Wspierania Rodziny  na lata 2020-2022 - jest  w 

realizacji bieżącej. 

 

Plan ogółem 53 600,00 zł % wykonania w stosunku do planu 

Wykonanie   51 703,07 zł 96,46% 

 

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 6 dzieci z 4 rodzin. Dwoje dzieci 

przebywa w Domu Dziecka natomiast czworo dzieci przebywa w rodzinie zastępczej 

niespokrewnionej i spokrewnione.  

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne - zadania zlecone gminie. 

 

 

Plan ogółem 35 019,00 zł % wykonania w stosunku do planu 

Wykonanie     25.430,85 zł 93,89% 

 

Liczba osób  uprawnionych 22 osób - 248 świadczeń . 

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające świadczenie 

pielęgnacyjne przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 

Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego może 

zgłosić do tego ubezpieczenia również członków rodziny. członek rodziny – oznacza 

następujące osoby: 

◾dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla 

którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia 

przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada 



orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez 

ograniczenia wieku, 

◾małżonka, 

 

Rozdział 85595 – Pozostała działalność / zadanie własne gminy/ 

Wydatek w tym rozdziale stanowią środki własne gminy. 

Regulacja prawna;  

1.Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy( Dz.U.z 2010 nr 238 poz.1586 ze zm. ) 

2.Porozumienie nr 2/2020  z dnia 21 maja  2020r. w sprawie  organizacji prac społecznie 

użytecznych pomiędzy Starosta Gostyńskim a Gminą Borek Wlkp.( wprowadzone aneksami). 

 

Plan ogółem 90 286,00 zł % wykonania w stosunku do planu 

Wykonanie   44 741,26 zł 49,56% 

 

Ogólnej kwoty wydatków wydatkowano na poszczególne rodzaje świadczeń: 

wydatkowano kwotę -     44 741,26 zł 

• napoje ( prace społecznie użyteczne, ekwiwalent za odzież, woda, maseczki  

Covid 19)               552,45  zł 

•  schronienie        26 445,00 zł 

• świadczenia dla osób za wyk. prace społecznie użyteczne -   3 445,20 zł 

• zakup materiałów i wyposażenia(ogrodnicze i worki na śmieci)            173,61 zł 

• obsługa osób niepełnosprawnych w kwocie- ZAZ Leonów -   13 875,00 zł 

• szkolenia (bhp prace społecznie użyteczne)         250,00 zł 

 

Gmina organizuje prace społecznie użyteczne.  

Prace społecznie użyteczne w naszej gminie są wykonywane corocznie  od kilku lat. Burmistrz 

Borku Wielkopolskiego  zawarł  w m-cu maju 2020 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. Osoby wykonujące te prace 

otrzymują  tzw. Świadczenie pieniężne.  

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 2020 z gminy Borek Wlkp. uczestniczyło w ramach prac społecznie 

użytecznych 5 osób. 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 od m-ca czerwca 8,70 zł. za jedną godzinę. Zgodnie 

 z zawartym porozumieniem osoby wykonywały prace społecznie użyteczne od miesiąca 

czerwca 2020r. do października 2020 r. Ogółem wydatkowano  kwotę 8 613,00 zł na 

świadczenie osobom wykonujące prace społecznie użyteczne. Wydatek ze środków własnych 

gminy stanowi kwotę: 3 445,20 zł,  pozostałą wysokość świadczenia pieniężnego refunduje 

Fundusz Pracy w kwocie: 5 167,80 zł . 

 

POMOC SPOŁECZNA 

Liczba rodzin objętych pomocą społeczną – 80 rodzin – liczba osób w rodzinie 194. 

Liczba osób ,który przyznano  decyzją świadczenie – 158 

Pomoc  udzielana  w postaci pracy socjalnej  ogółem- 88 rodziny – liczba  osób 

w rodzinach 210 w tym; wyłącznie praca socjalna dla 51 rodzin - osób w rodzinach 152. 

Praca socjalna w oparciu o zawarty kontrakt socjalny- 5, liczba osób  

w rodzinach – 11.  

 

 

 

Powody przyznania  pomocy osobom i rodzinom przedstawia poniższa tabela.  

 

Wyszczególnienie powodów pomocy 

 

Liczba osób Liczba osób  

w rodzinach 

ubóstwo 37 103 

bezdomność 8 8 

potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietności 2 9 

bezrobocie 31 82 

niepełnosprawność  36 82 

długotrwała choroba 31 53 

przemoc w rodzinie 12 54 

bezradność w opiekuńczo- wychowawczych 7 36 

alkoholizm 11 24 

trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu 

zakładu karnego 

2 5 

  

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 2020r 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 3.004,42 zł. 

W roku 2020 odbyły się dwa posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego jednak zgodnie 

z ustawą, która określa, że posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb lecz nie rzadziej 

niż raz na trzy miesiące. Z każdego posiedzenia sporządzana jest lista obecności oraz protokół. 

W związku rozprzestrzenianiem się w Polsce zakażeń wirusem  COVID-19 spowodowało to 

ograniczenia między innymi w kontaktach bezpośrednich. 

Należy zaznaczyć, że nie spowodowało to prac w grupach roboczych 

i  prowadzenie procedury Niebieskich Kart.   

W 2020 roku do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło  

16 formularzy „Niebieskiej Karty” - A w tym: 13 kart założonych przez przedstawicieli Policji, 

 2 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 2020 roku powołano 16 grup roboczych. Uczestnikami grup roboczych byli: 

pracownik socjalny, dzielnicowy, przedstawiciel oświaty, członek Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pielęgniarka środowiskowa. Skład grupy 

roboczej uzależniony jest od danego przypadku w rodzinie. Grupy robocze pracowały  

z 12 rodzinami. 



 W procedurze NK łącznie pracowało 16 grup roboczych powołanych  

w 2020 roku i 5 grup roboczych powołanych 2019r. czyli łącznie pracowało  

w roku sprawozdawczym 21 grup roboczych . 

Regulacja prawna;  

 

1.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemowy w rodzinie.(Dz. U. 2020.218 ze 

zmi.). 

 

2.Rozporządzenie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy 

wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia 

lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (Dz.U. z  2011 Nr 81 poz.448)  

 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r w sprawie procedury Niebieskie Karty 

oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz.U. z 2011 Nr 209 poz.1245) 

 

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. realizowana do dnia 31 grudnia 2020r..  

 

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. 



 

 

Zatrudnienie w MGOPS 

W roku 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia na podstawie umowy o pracę  

14 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty – 12,25 - 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. Na dzień 31 grudnia 2020r. stanowisko księgowego zostało objęte 

stanowiskiem Głównego księgowego.   

 

  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 pomocowy „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 poprzez apel 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). 

Wigilia to czas otwarcia się na drugiego człowieka na jego potrzeby czas refleksji nad 

wartością życia. Jdnak w roku 2020 wieczerza wigilijna nie mogła się odbyć w związku  

z ograniczeniami wprowadzonymi z uwagi na rozpowszechnianie się wirusa covid-19.  

W związku z tym faktem życzenia świąteczne dla tych osób zostały złożone  korespondencyjnie 

przez Burmistrza Borku Wlkp. Marka Rożka oraz kierownika i pracowników ośrodka. 



Pomoc dla rodzin i osób starszych, samotnych „Upominki świąteczne  

Tutejszy ośrodek brał udział w akcji „MIKOŁAJE 2020 we współpracy z inicjatorami tj. ze 

Stowarzyszeniem „Dziecko” i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Akcja 

realizowana była również przy współpracy szkół. Przygotowane paczki świąteczne zostały 

przekazane dla 5 dzieci  oraz dla 17 osób starszych i niepełnosprawnych.  

Łącznie z  akcji świątecznej skorzystały 22  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.  

W roku sprawozdawczym z pomocą dla mieszkańców gminy zgłosiło się dwóch sponsorów 

tj.  

1) Wojskowego Koła Łowieckiego „ŁOŚ”  nr 316  przy Zarządzie Głównym PZŁ 

16  osób skorzystało z  kart podarunkowych  BIEDRONKA o wartości 250,00 zł 

jednorazowo dla jednej osoby lub rodziny. Ogólna wartość pomocy to 4000,00 zł. 

2)  Firma „Lege „Spółka z o. o. OPAKOWANIA KOŹMIN  

4 rodziny skorzystały z pomocy  w zakresie : 

.Zakup opalu  

Sprzęt gospodarstwa domowego (maszynka gazowa, pralka, mikrofala), 

środki czystości. 

Ogólna wartość pomocy 4000,00 zł czyli ok. 1000,00 zł na rodzinę 

 

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 2020. Bon żywnościowy 

do wykupienia w market „Biedronka”. Ponadto współpraca w zakresie  typowania osób do  

pomocy żywnościowej świątecznej pozyskanej przez darczyńców. tzn, TYTKA  

przeznaczona dla potrzebujących z uwzględnieniem osób o niskich dochodach, chorych,  

niepełnosprawnych .  

 

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”  NA ROK 2020 

 Regulacja prawna: umowa nr 308/ Wspieraj Seniora/2020 zawarta  w dniu 9 listopada 

2020r.   

Celem programu jest  zapewnienie usługi  wsparcia Seniorów  w wieku 70 lat i powyżej, którzy 

w obowiązującym stanie pandemii zdecydują się  na pozostanie w domu. Usługa wsparcia 

będzie polegała w szczególności  na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły 

podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze , środki higieny osobistej. 

Gmina Borek Wlkp., przystąpiła do programu  podpisując umowę  w dniu 9 listopada 2020r. 

 Okres obowiązywania umowy od listopada 2020r.   do grudnia 2020r. 

Wysokość przydzielonych środków to kwota 16.389,49 zł, w tym: środki własne gminy 

stanowią nie mniej niż 20% całkowitych kosztów,  co stanowi kwotę 4.097,37 zł 

Objęto pomocą 4 osoby samotne, które nie mają świadczonych usług opiekuńczych  

w miejscu zamieszkania. 

Wydatkowana  kwota  z środków programu to 3.583,11 zł w tym: wykorzystana dotacja  

2.865,09 zł , środki własne 718,02 zł. 



Środki niewykorzystane podlegające zwrotowi stanowią kwotę – 13.524,40 zł.  

 

Potrzeby:  

Analiza realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. zadań 

przedstawionych w sprawozdaniu za 2020 r. pozwala określić potrzeby w zakresie pomocy 

społecznej. Wizerunek obiektu uwzględniając między innymi malowanie elewacji zewnętrznej. 

W związku z obserwowaniem zjawiska starzenia się społeczeństwa, ważną potrzebą jest rozwój 

wsparcia w formie usług opiekuńczych, których celem jest zapewnienie pomocy.  

 

 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 

Regulacja prawna; 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1.876 ze zm.). 

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.- realizowana do dnia 31 grudnia 2020r.  

 

Strategii 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. 

 

PROFIL  POMOC SPOŁECZNA 

1. Główne powody udzielania pomocy i wsparcia w 2020 r.  

• Najczęstszym i pierwszym powodem udzielania pomocy i wsparcia w gminie jest  

ubóstwo.  

• Drugim najczęstszym powodem udzielania pomocy jest niepełnosprawność. 

• Trzecim  powodem  to bezrobocie  na rowni z  długotrwałą lub ciężka chorobą. 

 

2. Rodziny korzystające z pomocy z tytułu bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych objęte wsparciem asystenta rodziny w 2020 r. 

 

W gminie 9 rodzin  korzysta z pomocy społecznej z tytułu bezradności w sprawach 

opiekuńczo- wychowawczych. 

3. Dostępność kadry socjalnej w gminie w 2020  

 

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 – 

 2  asystentów rodziny : jedna zatrudniona na  ½ etatu , druga  zatrudniona na ¼ 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 XV/126/2019 Rady Miejskiej Borku 

Wlkp.      z dnia 12 grudnia 2019 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 2020 wyniosły 125 519,55 zł. W 2020  roku na 

realizację zadań ujętych w programach wydatkowano kwotę 118 075,11 zł. 

 W 2020 roku odbyło się 8 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 6 postanowień. Koszt wynagrodzeń dla członków GKRPA to 5 180 zł. 

 

Zadania zawarte w programach były realizowane poprzez: 

XV. 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.  

W punkcie konsultacyjnym psycholog udzielał porad z zakresu: 

a) osobom z problemem alkoholowym (liczba osób: 6, liczba porad: 9), 

b) dorosłym członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym, w tym 

współuzależnionym i DDA (liczba osób: 11, liczb porad: 18), 

c) osobom doznającym przemocy w rodzinie (liczba osób: 15, liczba porad: 34), 

d) osobom stosującym przemoc (liczba osób: 5, liczba porad: 18). 

Terapeuta udzielił 52 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 2 osoby zdecydowały się na leczenie    

w  Oddziale Leczenia Uzależnień w Kościanie, a 1 osoba podjęła 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 10 860 zł. 

 

XVI. 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 2020 roku wpłynęły 4 nowe sprawy dotyczące problemu alkoholowego oraz  

zajmowano się  sprawami, które miały swój początek przed 2020 r.  

• Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzili 16 

rozmów interwencyjno-motywujących. 

• żadna z osób nie została skierowana na badanie przez biegłego psychologa i psychiatrę w celu 

wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu 

leczniczego  

•  Do Sądu Rejonowego w Gostyniu skierowano 1 wniosek o wszczęcie postępowania  

o leczenie odwykowe -100 zł. 

 

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. 

  Ze względu na stan epidemii COVID-19 znacznemu ograniczeniu uległa możliwość 

przeprowadzenia na terenie szkół programów profilaktycznych. Starano się jednak nie tracić  

z pola widzenia problemów uzależnień, w związku z tym zajęcia z zakresu tej problematyki 

prowadzone były on-line (2 849,00 zł). 

 Podczas ferii zimowych 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 podczas półkolonii  przekazano środki 

finansowe w kwocie: 5 253,00 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. 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. 

Rozpowszechniano informacje o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego – materiały 

promocyjne (3 004,42 zł). 

Kwotę 51 928,69 zł wydatkowano na budowę, doposażenie placów zabaw  oraz terenów 

sportowo rekreacyjnych (38 900 zł), 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 2020 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 2020 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. 

W związku ze stanem epidemii nie zawieszono realizacji zadań wynikających z ustaw 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu 

narkomanii. W związku z obowiązującymi obostrzeniami, zmianie uległo jednak 

funkcjonowanie różnych instytucji i placówek, w tym miejsc pomocy dla osób uzależnionych   

i ich rodzin. Ograniczone zostały również możliwości wykonania wszystkich zaplanowanych 

działań. 

W 2020 roku wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 

a) do spożycia poza miejscem sprzedaży (według zawartości alkoholu): 

- do 4,5% oraz piwa: 2 zezwolenia, 

- od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa: 2 zezwolenia, 

- pow. 18%: 3 zezwolenia; 

            b)  do spożycia w miejscu sprzedaży (według zawartości alkoholu): 

                 - do 4,5% oraz piwa: 1 zezwolenie. 

W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce i braku organizacji imprez (dożynki, dni miasta), 

nie wydawano zezwoleń jednorazowych. 

Jak co roku pobierano opłatę od przedsiębiorców korzystających z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych w 2020r. ( płatne w trzech ratach: do 31.01.2020r., do 31.05.2020r., 

do 30.09.2020r.). Dochody z tego tytułu wyniosły 125 519,55 zł i zostały przeznaczone na 

realizację gminnych programów profilaktyki uzależnień. 

9.3. Ochrona zdrowia 

„ Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2019-2023” 

Szczepienia przeciwko HPV 

W roku 2020 w ramach realizacji „ Programu profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2019-

2023” zostały zaszczepione 25 dziewczynki zameldowane na terenie Gminy Borek Wlkp. 

Szczepieniem ochronnym objęto dziewczynki urodzone w roku 2006. Zadanie polegało na 

edukacji rodziców/ opiekunów prawnych dziecka (edukacja on-line poprzez udostępnienie 

materiałów), podanie 1 z dwóch dawek szczepionki dla każdej dziewczynki oraz koszt zakupu 

samej szczepionki ochronnej typu 6, 11, 16,18, 31, 33, 45, 52, 58. Zaszczepienie jednego 

dziecka wynosił 425,00 zł. Koszt dokonania szczepienia ochronnego dla 25 dziewczynek 

wyniósł 10.625,00 zł, co stanowiło 44,27% wykorzystania środków przeznaczonych na ten cel 

w budżecie gminy na rok 2020.  

„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 2021 planuje się zaszczepienie 28 dziewczynek z rocznika 2007 oraz dokończenie 

szczepienia drugą dawką szczepionki 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 wyniósł razem z wydatkami środków finansowych funduszu sołeckiego sołectw 

Siedmiorogów Drugi i Zalesie wyniósł 165.056,00 zł – wykonanie 158.202,37 , tj. 95,85%. 

Wykonanie budżetu: 

§ 

Treść Plan na 2020 r. Wykonanie  

31.12.2020 r. 

% 

Planowana kwota ogółem, 

w tym: 

fundusz sołecki 

165056,00 158202,37 95,85 

10886,00 10885,30 99,99 

3030 Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 

11300,00 10353,00 91,63 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 390,00 261,63 67,08 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19320,00 18810,00 97,36 

4210 

Zakup materiałów i wyposażenia: 65369,00 64097,98 98,06 

- Ochotnicze straże pożarne 63000,00 61728,98 97,98 

- Fundusz sołecki Zalesie 2369,00 2369,00 100,00 

4260 Zakup energii 20500,00 19270,65 94,00 

4270 Zakup usług remontowych 4300,00 4286,75 99,69 

4280 Zakup usług zdrowotnych 3840,00 3840,00 100,00 

4300 

Zakup usług pozostałych 21700,00 20290,33 93,50 

- Ochotnicze straże pożarne 19200,00 17790,33 92,66 

- Fundusz sołecki Zalesie 2500,00 2500,00 100,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii 

komórkowej 

1660,00 681,15 41,03 

4430 Różne opłaty i składki 10660,00 10293,58 96,56 

6050 - Fundusz sołecki Siedmiorogów Drugi 6017,00 6016,30 99,99 

 

Gmina zakupiła m.in.:  

- paliwo, olej napędowy do pojazdów i sprzętu silnikowego – 14.458,14 zł; 

- sprężarki dla OSP Karolew i OSP Zalesie, akumulatory do radiotelefonów (OSP Karolew , 

OSP Jeżewo, OSP Borek Wlkp.) oraz do motopompy Tohatsu i samochodu Star 244 (OSP 

Borek Wlkp.), prostownik, komplet nasadek i kluczy (OSP Zalesie), zestaw kominiarski (OSP 

Karolew), aparat powietrzny Fenzy  z butlą i czujnikiem bezruchu, DSP-52L - selektywne 

powiadamianie strażaków (OSP Borek Wlkp.) – 18.487,97 zł; 

- olej, filtry, klocki, żarówkę, płyn do chłodnicy, kanister  (Ford OSP Karolew), olej i filtry 

(Star 25 i Lublin II OSP Jeżewo), części i olej (przegląd L (Scania OSP Borek Wlkp.), artykuły 

do konserwacji samochodów (OSP Borek i OSP Karolew), sprężyny gazowe do samochodu 



Scania (OSP Borek Wlkp.), artykuły do neutralizacji gniazd os i szerszeni (OSP Karolew), 

skrzynię ładunkową z półką (OSP Zalesie), opony i zur do Star Man (OSP Karolew), opony do 

samochodu Jelcz (OSP Zalesie) – 17.216,49 zł; 

- uzupełniono torby ratowniczej R1 (OSP Borek, OSP Karolew, OSP Zalesie), defibrylator 

(OSP Karolew) oraz zakupiono tlen do butli (OSP Borek Wlkp i OSP Karolew), membrany, 

oring w maskach (OSP Karolew), tlen do butli tlenowych – 5.768,85 zł; 

- 100 kg sorbentu (OSP Zalesie), 80 kg sorbentu i 10 l sintanu (OSP Jeżewo), 300 kg sorbentu 

i 30 l sintanu, 200 litrów środka pianotwórczego (OSP Borek Wlkp.) – 4.325,85 zł. 

b/ ochotnicze straże pożarne – pozostała działalność 

Plan budżetu wyniósł 7.100,00zł – wykonanie 3.997,92 zł tj. 56,31% 

Środki wydatkowano na: prenumeratę czasopisma Strażak dla 13 jednostek OSP, 1 egz dla UM, 

zakup nagród na organizację gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej, zakup kalendarzy kartkowych i Tewo, żywność na Zjazd Służb Mundurowych. 

c/ Dotacje celowe z budżetu poza sektorem finansów publicznych 

Dofinansowano zakupu urządzeń łączności radiowej dla KP PSP w Gostyniu w ramach 

wydatków inwestycyjnych – 14.400,00 zł. 

Arcus 2015, alarmowanie mieszkańców poprzez mobilny system SISMS, zaktualizowano Plan 

Zarządzania Kryzysowego gminy Borek Wlkp. 

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 decyzje administracyjne przeznaczające do wykonania świadczeń na rzecz obrony. 

3. Sprawy wojskowe. 

W związku z ogłoszeniem pandemii nie przeprowadzono kwalifikacji wojskowych rocznika 

2001 i roczników starszych. 

4. Zarządzanie kryzysowe. 

Plan budżetu wyniósł 7.600,00 zł – wykonanie 6.493,47zł, tj. 85,44% 

W ramach budżetu poniesiono opłaty na zakup gogli, maseczek, kombinezonów, rękawic, 

płynów do dezynfekcji oraz plandek. Ponadto opłacano usługi abonamentowe telefonii 

komórkowej, całodobowego dyżuru telefonicznego pracowników urzędu (Gminne Centrum 

Zarządzania Kryzysowego). Na bieżąco prowadzona była baza sił i środków gminy Borek 

Wlkp. Arcus 2015, alarmowanie mieszkańców poprzez mobilny system SISMS, 

zaktualizowano Plan Zarządzania Kryzysowego gminy Borek Wlkp. 

10.3. Ubezpieczenie i zabezpieczenie mienia gminnego 

Mienie Urzędu  Miejskiego oraz jednostek   organizacyjnych   ubezpieczone było w 2020 r.  w 

firmie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Polisy obejmowały ubezpieczenie 

mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej. 

 Koszt ubezpieczenia w 2020 r.  wyniósł  30 910,00 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 2020 r.  wyniósł 3690,00 zł. 

 

10.4. Bezpieczeństwo Ochrony Danych Osobowych 

W 2020 roku podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych  

i Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych z Panem Januszem Niezbrzyckim.  

 

11. Stan mienia komunalnego 

11.1. Stan i wartość mienia 

Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. w okresie 

od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wzrosła o kwotę 1.505.099,14 złotych i wynosi  

80.516.401,69 złotych. 

 

●   Grunty (grupa 0) 

 

W skład majątku gminy Borek Wlkp. wchodzą nieruchomości gruntowe o ogólnej powierzchni 

303,0973 ha, co stanowi wartość 10.052.144,28 zł w tym: działka Skarbu Państwa o numerze 

ewid. 68/6 o pow. 0,1056 ha, obręb Borek Wlkp. będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy.  

W związku z przeprowadzoną weryfikacją, grunty oddane przez Gminę w użytkowanie 

wieczyste zajmują powierzchnię 18,5180 ha i stanowią wartość 337.896,87 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 2020 do 31 grudnia 2020 r. wartość gruntów zwiększyła się o kwotę 

203.356,40 zł z tytułu: 

• sprostowania pomyłki dotyczącej działki o numerze 

ewid. 119/1, obręb Zalesie w związku z błędną 

powierzchnią 

 

 

o wartości 

 

 

4,00 zł 

• sprostowania pomyłki dotyczącej działki o numerze 

ewid. 119/1, obręb Zalesie w związku z błędną 

powierzchnią 

 

 

o wartości 

 

 

30,00 zł 

• przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr 

GN.6831.7.2019.AK działki o numerze ewid. 540/11, 

o pow. 0,0501 ha, obręb Borek Wlkp. przeznaczonej 

w MPZP pod tereny dróg publicznych 

 

 

 

o wartości 

 

 

 

12.525,00 zł 

• przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr   



GN.6831.7.2019.AK działki o numerze ewid. 540/14, 

o pow. 0,0703 ha, obręb Borek Wlkp. przeznaczonej 

w MPZP pod tereny dróg publicznych 

 

 

o wartości 

 

 

17.575,00 zł 

• przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr 

OŚGK.6831.6.2011 działki o numerze ewid. 536/7, 

o pow. 0,0019 ha, obręb Borek Wlkp. przeznaczonej 

w MPZP pod tereny dróg publicznych 

 

 

 

o wartości 

 

 

 

475,00 zł 

• przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr 

OŚGK.6831.6.2011 działki o numerze ewid. 535/6, 

o pow. 0,0014 ha, obręb Borek Wlkp. przeznaczonej 

w MPZP pod tereny dróg publicznych 

 

 

 

o wartości 

 

 

 

350,00 zł 

• przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr  

GN.6831.12.2019.AK o numerze ewid. 442/1, o pow. 

0,2192 ha, obręb Borek Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

4.384,00 zł 

• przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr  

GN.6831.12.2019.AK o numerze ewid. 442/2, o pow. 

0,0105 ha, obręb Borek Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

210,00 zł 

• przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr  

GN.6831.12.2019.AK o numerze ewid. 442/3, o pow. 

0,0126 ha, obręb Borek Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

252,00 zł 

• przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr  

GN.6831.12.2019.AK o numerze ewid. 442/4, o pow. 

0,0422 ha, obręb Borek Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

844,00 zł 

• przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr  

GN.6831.12.2019.AK o numerze ewid. 545/8, o pow. 

0,1234 ha, obręb Borek Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

1234,00 zł 

• przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr  

GN.6831.12.2019.AK o numerze ewid. 545/9, o pow. 

0,0323 ha, obręb Borek Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

323,00 zł 

• przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr  

GN.6831.12.2019.AK o numerze ewid. 545/10, o pow. 

0,0124 ha, obręb Borek Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

124,00 zł 

• przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr  

GN.6831.12.2019.AK o numerze ewid. 545/11, o pow. 

0,5732 ha, obręb Borek Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

5.732,00 zł 

• przyjęcia na podstawie nieodpłatnego przejęcia 

od KOWR działki o numerze ewid. 671/4, o pow. 

0,1700 ha obręb Borek Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

59.075,00 zł 

• przyjęcia na podstawie nieodpłatnego przejęcia 

od KOWR działki o numerze ewid. 671/13, o pow. 

0,0920 ha obręb Borek Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

31.970,00 zł 

• przyjęcia na podstawie nieodpłatnego przejęcia 

od KOWR działki o numerze ewid. 671/20, o pow. 

 

 

 

 



0,0511 ha obręb Borek Wlkp. o wartości 16.781,00 zł 

• przyjęcia na podstawie nieodpłatnego przejęcia 

od KOWR działki o numerze ewid. 671/60, o pow. 

0,0331 ha obręb Borek Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

10.870,00 zł 

• przyjęcia na podstawie nieodpłatnego przejęcia 

od KOWR działki o numerze ewid. 671/59, o pow. 

0,0330 ha obręb Borek Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

10.837,00 zł 

• przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr  

GN.6831.12.2020.MSz o numerze ewid. 1128, o pow. 

0,0291 ha, obręb Borek Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

362,38 zł 

• przyjęcia na podstawie decyzji podziałowej nr  

GN.6831.12.2020.MSz o numerze ewid. 1129, o pow. 

0,0137 ha, obręb Borek Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

170,62 zł 

• przyjęcia na podstawie decyzji Wojewody 

Wielkopolskiego nr SN-VI.7531.1.89.2012.11 działki 

o numerze ewid. 207/3, o pow. 0,0066 ha, obręb Borek 

Wlkp. 

 

 

 

o wartości 

 

 

 

290,40 zł 

• przyjęcia na podstawie weryfikacji geodezyjnej działki 

o numerze ewid. 981, o pow. 0,0042 ha, obręb Borek 

Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

42,00 zł 

• przyjęcia w wyniku weryfikacji decyzji podziałowej nr  

OŚGK 7430/25/2010 o numerze ewid. 73/80, o pow. 

0,8169 ha, obręb Borek Wlkp. - zwiększenie z tytułu 

ujawnienia weryfikowanej powierzchni 

 

 

 

o wartości 

 

 

 

12.285,40 zł 

• przyjęcia w wyniku weryfikacji decyzji podziałowej nr  

OŚGK 7430/25/2010 o numerze ewid. 73/81, o pow. 

1,1045 ha, obręb Borek Wlkp. - zwiększenie z tytułu 

ujawnienia weryfikowanej powierzchni 

 

 

 

o wartości 

 

 

 

16.610,60 zł 

 

Jednocześnie w tym okresie wartość gruntów zmniejszyła się o kwotę 60.181,89 zł z tytułu: 

 

➔ likwidacji działki o numerze 545/2, o pow. 0,7413 ha, 

obręb Borek Wlkp. w związku z jej podziałem 

 

o wartości 

 

7.413,00 zł 

➔ sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

o numerze ewid. 528/5, o pow. 0,0056 ha, obręb Borek 

Wlkp. przeznaczonej pod drogę 

 

 

o wartości 

 

 

119,68 zł 

➔ zmniejszenia udziałów w działce o numerze ewid. 119/1, 

obręb Zalesie, w związku ze sprzedażą lokali 

mieszkalnych 13/1, 13/9 oraz 13/10 

 

 

o wartości 

 

 

166,00 zł 

➔ zmniejszenia udziałów w działce o numerze ewid. 120/1, 

obręb Zalesie, w związku ze sprzedażą lokali 

mieszkalnych 13/1, 13/9 oraz 13/10 

 

 

o wartości 

 

 

1.878,00 zł 

➔ likwidacji działki o numerze 442, o pow. 0,2845 ha, obręb   



Borek Wlkp. w związku z jej podziałem o wartości 5.690,00 zł 

➔ likwidacji działki o numerze 73/68, o pow. 1,4448 ha, 

obręb Borek Wlkp. w związku z jej podziałem 

 

o wartości 

 

28.896,00 zł 

➔ sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

o numerze ewid. 73/86, o pow. 0,9873 ha, obręb Borek 

Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

13.350,13 zł 

➔ sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

o numerze ewid. 30/7, o pow. 0,0902 ha, obręb 

Wycisłowo 

 

 

o wartości 

 

 

1.804,00 zł 

➔ sprzedaży 1/4 udziału w nieruchomości gruntowej 

niezabudowanej o numerze ewid. 30/10, o całkowitej 

pow. 0,0435 ha, obręb Wycisłowo 

 

 

o wartości 

 

 

218,00 zł 

➔ sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

o numerze ewid. 959/10, o pow. 0,0053 ha, obręb Borek 

Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

72,08 zł 

➔ likwidacji działki o numerze 442/2, o pow. 0,0105 ha, 

obręb Borek Wlkp. w związku z jej podziałem 

 

o wartości 

 

210,00 zł 

➔ likwidacji działki o numerze 545/9, o pow. 0,0323 ha, 

obręb Borek Wlkp. w związku z jej podziałem 

 

o wartości 

 

323,00 zł 

➔ sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

o numerze ewid. 981, o pow. 0,0042 ha, obręb Borek 

Wlkp. 

 

 

o wartości 

 

 

42,00 zł 

 

 

●   Budynki i lokale (grupa 1) 

 

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2020 r. wynosi 26.760.322,70 zł. 

 

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku wartość budynków i lokali (grupa 1) zmniejszyła 

się  o 28.056,94 zł.  

 

Zwiększenie wartości mienia o 331.309,48 zł nastąpiło z tytułu: 

 

Modernizacja budynku sportowego w celu adaptacji 

pomieszczeń na siłownię w budynku – pawilonie 

sportowo – mieszkalnym przy ul. Sportowej 

 

o wartości 

 

234.428,98 zł 

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zimnowodzie o wartości 96.880,50 zł 

         

Zmniejszenie wartości mienia o 359.366,42 zł nastąpiło z tytułu: 

 

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1  w budynku nr 13 

w Zalesiu 

o wartości 106.433,00 zł 

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 oraz 10 w 

budynku nr 13 w Zalesiu 

o wartości 252.933,42 zł 



 

        Gmina Borek Wlkp. zarządza: 

• budynkiem mieszkalnym: Borek Wlkp. ul. Dworcowa 51, 

• 7 lokalami mieszkalnymi w Skokówku, 

• 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 (mieszkanie),  

• 4 budynkami gospodarczymi: garaż w Borku Wlkp. przy ul. Szosa Jaraczewska 2, garaż 

przy ul. Droga Lisia 1, 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 sportowym, wyposażonym w pomieszczenia na siłownię, 

• zaplecze szatniowo-sanitarne w Borku Wlkp. przy ul. Dworcowej,  

• lokalami użytkowymi należącymi do wspólnoty mieszkaniowej: Borek Wlkp. 

ul. Droga Lisia 1 (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, 



• altana drewniana w Jaworach, Dąbrówce, Grodnicy, Skokówku, Bolesławowie. 

 

Własnością gminy jest: 

• budynek zlokalizowany przy ul. Powstańców Wlkp., gdzie swoją działalność prowadzą 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 

• budynek Ratusza zlokalizowany na Rynku, który jest siedzibą Urzędu Miejskiego. 

 

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 31.12.2020 r. wynosi 37.094.897,59 zł. 

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wartość mienia w grupie 2 wzrosła o kwotę 

1.308.198,00 zł.  

 

Na zwiększenie stanu mienia miały wpływ zakończone inwestycje i przyjęcie na stan niżej 

wymienionych obiektów: 

 

➔ Droga gminna w Skokowie o wartości 275.294,00 zł 

➔ Nawierzchnia drogi gminnej nr 744052P 

w miejscowości Bolesławów 

o wartości 156.933,83 zł 

➔ Nawierzchnia drogi gminnej nr 744046P 

w miejscowości Bruczków 

o wartości 45.564,80 zł 

➔ Nawierzchnia drogi gminnej nr 744043P 

w miejscowości Skoków 

o wartości 27.005,00 zł 

➔ Nawierzchnia drogi gminnej nr 744044P 

w miejscowości Skoków 

 o wartości 28.322,50 zł 

➔ Nawierzchnia drogi gminnej nr 744041P 

w miejscowości Skoków  

o wartości 105.565,00 zł 

➔ Nawierzchnia drogi gminnej w Bruczkowie dz. 64/3 o wartości 39.499,91 zł 

➔ Nawierzchnia ul. Sienkiewicza (droga gminna) o wartości 528.379,35 zł 

➔ Nawierzchnia drogi Borek Wlkp. ul. Bojanowskiego o wartości 69.108,61 zł 

➔ Ogrodzenie placu zabaw w Jeżewie o wartości 10.325,00 zł 

➔ Ogrodzenie placu zabaw w Jeżewie o wartości 11.900,00 zł 

 

 

➔ Organizacja tarasu dla dzieci – bezpieczna 

nawierzchnia w Żłobku Publicznym w Karolewie 

o wartości 10.300,00 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 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wartość mienia dotycząca tej grupy nie zmieniła się 

i wynosi 125.947,85 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 31.12.2020 r. wynosi   

394.678,44 zł 

 

Zwiększenie wartości mienia w grupie 4 nastąpiło o 7.594,54 zł z tytułu:  

− Urząd Miejski: 

➔ Zakupu zestawu komputerowego o wartości 7.594,54 zł 

 

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wartość ta zmniejszyła się o kwotę 32.528,47 zł 

z tytułu:  

− Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 

➔ Likwidacji 6 sztuk drukarek o wartości 9.173,77 zł 

➔ Likwidacji Monitora LCD o wartości 819,00 zł 

 

• Zespół Szklono-Przedszkolny w Zimnowodzie: 

➔ Likwidacji 7 sztuk komputerów stacjonarnych o wartości 15.428,76 zł 

➔ Likwidacji 9 sztuk monitorów LG o wartości 7.106,94 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 31.12.2020 r. wynosi  

807.218,51 zł. 

 

W grupie tej wartość mienia wzrosła o kwotę  17.072,36 zł z tytułu:  

➔ zakupu odkurzacza do liści LASKI dla Zakładu 

Aktywności Zawodowej w Leonowie  

 

o wartości 

 

17.072,36 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 nie zmieniła się i na dzień 31.12.2020 r.  

wynosi 211.756,15 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, Rynku oraz targowiska miejskiego.   

 

●   Środki transportu (grupa 7) 

 

Wartość środków transportu  na dzień 31.12.2020 r. wynosi 3.370.903,91 zł. 

 

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wartość środków zwiększyła się o kwotę 

160.000,00 zł z tytułu:  

− Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie: 

➔ zakupu traktorka Yanmar wraz z osprzętem  

o wartości 

 

10.000,00 zł 

 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp.: 

➔ Przejęcia autobusu osobowego Mercedes Benz przez 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wlkp. 

 

o wartości 

 

150.000,00 zł 

 

Zmniejszenie wartości mienia o 150.000,00 zł nastąpiło z tytułu: 

− Urząd Miejski: 

➔ Przekazanie Autobusu osobowego Mercedes Benz 

do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp. 

o wartości 150.000,00 zł 



 

●   Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) 

 

Wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia na dzień 31.12.2020 r. wynosi       

1.433.616,35 zł. 

 

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. wartość tych środków  trwałych  wzrosła o kwotę       

134.921,68 zł tytułu:  

− Urząd Miejski: 

➔ Zakupu urządzeń na place zabaw (na terenie gminy) o wartości 47.389,99 zł 

➔ Zakupu zestawu zabawowego na plac zabaw 

w Karolewie 

o wartości 17.286,37 zł 

➔ Zakupu orbitreka oraz bieżni (w budynku siłowni 

przy stadionie) 

o wartości 32.728,41 zł 

 

− Żłobek Publiczny w Karolewie: 

➔ Zakupu urządzeń ruchomych stanowiących 

wyposażenie placu zabaw  

o wartości 20.489,91 zł 

➔ Zakupu magicznego dywanu o wartości 11.000,00 zł 

➔ Darowizny: zestaw zabawowy dla najmłodszych o wartości 6.027,00 zł 

 

 

Zmniejszenie wartości mienia o 39.683,59 zł nastąpiło z tytułu: 

− Urząd Miejski: 

➔ likwidacji części  urządzenia rekreacyjno- 

zabawowego  usytuowane na placu zabaw 

w Grodnicy  

o wartości 4.340,00 zł 

➔ Przekaznia do Zespołu Szkół w Zimnowodzie 

urządzenia na placu zabaw przy szkole 

w Zimnowodzie  

o wartości 24.539,99 zł 

 

− Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 

➔ Likwidacji 2 sztuk kserokopiarek o wartości 9.182,00 zł 

➔ Likwidacji TELE-FAX o wartości 1.621,60 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 31.12.2020 r. wynosi 264.915,91 zł. 

 



W stosunku do roku 2019 nastąpił wzrost o kwotę 4.798,54 zł z tytułu:  

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zimnowodzie: 

➔ Zakupu licencji Microsoft Office o wartości 399,75 zł 

 

− Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury: 

➔ Zakupu licencji MS Office Standard o wartości 399,75 zł 

 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim: 

➔ Zakupu licencji Microsoft Office  

o wartości 

 

400,00 zł 

➔ Przejęcia programu do rozliczania czasu pracy 

kierowcy 

 

o wartości 

 

1.781,04 zł 

 

− Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:  

➔ Zakupu programu Windows 10 PROX64 32/64 BIT 

BOX PL 

o wartości 

 

1.099,00 zł 

 

 

 

− Urząd Miejski: 

➔ Zakupu programu do edycji dokumentów PDF.  o wartości 719,00 zł 

 

Zmniejszenie wartości mienia o  20.391,49 zł nastąpiło z tytułu: 

− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borku Wielkopolskim: 

➔ Likwidacji programu płacowego QWARK o wartości 10.554,46 zł 

 

− Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 

➔ Likwidacji licencji oraz programów komputerowych o wartości 8.055,99 zł 

 

−  Urząd Miejski: 

 

➔ Likwidacji oprogramowania do obsługi tachogramu 

wraz z modułem 

o wartości 1.781,04 zł 

 

 

  



Procentowe zestawienie środków trwałych według grup 
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Zestawienie  środków trwałych w układzie podmiotowym na dzień 31.12.2020 r.  

 

Zestawienie środków trwałych Gminy Borek Wlkp. wg grup oraz wartości umorzenia 

na dzień 31.12.2020 r. 

 

 

Grupa 

 

Rodzaj środka trwałego 

Wartość środka w zł 

Wartość środka 

trwałego  

Umorzenie na 

dzień 

31.12.2020 r. 

Wartość środka 

trwałego po 

umorzeniu 

0 GRUNTY 10.052.144,28 0,00 10.052.144,28 

1 BUDYNKI I LOKALE 26.760.322,70 9.566.270,31 17.194.052,39 

2 
OBIEKTY INŻYNIERII 

LĄDOWEJ I WODNEJ 
37.094.897,59 15.811.416,65 21.283.480,94 

3 
KOTŁY I MASZYNY 

ENERGETYCZNE 
125.947,85 44.804,43 81.143,42 

4 

MASZYNY, 

URZĄDZENIA 

I APARATY 

OGÓLNEGO 

ZASTOSOWANIA 

394.678,44 330.430,46 64.247,98 

5 

SPECJALISTYCZNE 

MASZYNY, 

URZĄDZENIA 

I APARATY 

807.218,51 399.852,02 407.366,49 

6 
URZĄDZENIA 

TECHNICZNE 
211.756,15 131.099,32 80.656,83 

7 ŚRODKI TRANSPORTU 3.370.903,91 2.590.271,69 780.632,22 

8 

NARZĘDZIA, 

PRZYRZĄDY, 

NIERUCHOMOŚCI 

I WYPOSAŻENIE 

1.433.616,35 995.835,84 437.780,51 

 

WARTOŚCI 

NIEMATERIALNE        I 

PRAWNE 

264.915,91 255.383,51 9.532,40 

Ogółem 80.516.401,69 30.125.364,23 50.391.037,46 



 

Gmina Borek Wlkp. z tytułu praw własności i innych praw majątkowych osiągnęła  

następujące dochody z tytułu:    

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

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 

Razem 

666.899,38 zł 

11.654,55 zł 

 

878,00 zł 

220.820,22 zł 

3.290,90 zł 

   903.543,05 zł 

 

Wartość udziałów w spółkach, których udziałowcem jest Gmina Borek Wlkp. 

 

 

Lp. 
Wyszczególnienie 

Wartość udziałów gminy 

 w spółkach na dzień 31.12.2020 r. w zł. 

1. 
„BIOPAL” Spółka z o.o.  (36 udziałów po 1.000,00 zł 

każdy) 
36.000,00 

3. 
Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji 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 

 

POZOSTAŁE INFORMACJE 

 

• Gmina posiada zabezpieczenie swoich należności podatkowych w formie hipotek 

na łączną kwotę 307.026,60 zł.  

• Nieruchomości Gminy Borek Wlkp. są obciążone prawem hipoteki na podstawie 

umowy zabezpieczenia hipotecznego z dnia 02.04.2009 r. 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 r. 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 zł. 

              

                 Wartość mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Borek Wlkp. oraz mienia 

pozostającego w użytkowaniu wieczystym wraz z udziałami w spółkach i wpisem hipotecznym  

wynosi 96.854.428,29 złotych.  

Poza wyżej wymienionymi Gmina nie posiada innych praw majątkowych. 

 

11.2. 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, 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 17 lokali mieszkalnych położonych  

w Borku Wlkp., Karolewie, Jeżewie, Strumianach, Skokówku, w tym 3 socjalnych położonych 

Skokówku. 

W 2020 r. wykonano: instalację elektryczną, rozdzielnię oraz zasilanie wraz z założeniem 

3 grzejników elektrycznych, podejście pod umywalkę, zlewozmywak, toaletę, prysznic  

i pralkę, wymianę zamka w drzwiach oraz dokonano remontu w lokalu mieszkalnym 

położonym w Skokówku nr 2, wentylację w dwóch mieszkaniach w Skokówku nr 2, wymianę 

instalacji sanitarnej oraz części pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym nr 4  

w Skokówku, naprawę instalacji elektrycznej i wymianę tablicy licznikowej w lokalu 

mieszkalnym 4/2 w Skokówku, wymianę orynnowania w budynku przy ulicy Dworcowej 35. 

W związku z najmem lokali mieszkalnych dochód w 2020 r. wyniósł 29.313,60 zł. Natomiast 

z tytułu najmu lokali użytkowych dochód w roku 2020 r. wyniósł 54.508,62 zł. 

  



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. Obecnie jest już w planie inwestycyjnym Enei budowa Głównego 

Punktu Zasilania Prądu w Borku Wlkp., w realizacji jest już dokumentacja a zakończenie 

inwestycji ma według planów nastąpić z końcem 2022 r.,  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 

 


