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WSTĘP
Raport o Stanie Gminy został opracowany w związku z zapisem ustawy o samorządzie
gminnym, która nakłada na gminę obowiązek opracowania dokumentu podsumowującego
pracę burmistrza w poprzednim roku kalendarzowym.
Niniejszy dokument opracowany został na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Obejmuje między innymi realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady
gminy. Został sporządzony w celu zwiększenia udziału mieszkańców gminy Gostyń w procesie
kontrolowania oraz funkcjonowania władzy samorządowej.

1. CHARAKTERYSTYKA GMINY
Gostyń jest gminą miejsko – wiejską położoną w południowej części województwa
wielkopolskiego w powiecie gostyńskim. Zajmuje powierzchnię 13 691 ha. Gmina położona
jest w pradolinie rzeki Kani, która stanowi lewy dopływ Obry.
Miasto Gostyń znajduje się w centralnej części gminy, a jego powierzchnia liczy 1079 ha,
co stanowi 7,9% powierzchni całej gminy.
Oprócz miasta w skład gminy wchodzi 21 sołectw (Brzezie, Bogusławki, Czachorowo,
Czajkowo, Dalabuszki, Daleszyn, Dusina, Gola, Kosowo, Krajewice, Kunowo, Osowo,
Ostrowo, Siemowo, Sikorzyn, Stankowo, Stary Gostyń, Stężyca, Szczodrochowo,
Tworzymirki, Ziółkowo).
Gmina Gostyń graniczy od północy z gminą Dolsk (powiat śremski), od północnego –
zachodu z gminą Krzywiń (powiat kościański), od wschodu z gminą Piaski, od południa
z gminą Krobia, od południowego zachodu z gminą Poniec a od zachodu z gminą
Krzemieniewo (powiat leszczyński).
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Źródło: www.gminy.pl

Przez Gostyń przebiega droga krajowa nr 12 (Dorohusk – Puławy – Kalisz – Jarocin –
Gostyń – Leszno – Głogów) oraz dwie drogi wojewódzkie:


nr 434 (Kostrzyn) Kórnik – Gostyń – Rawicz;



nr 308 Nowy Tomyśl – Grodzisk Wielkopolski – Kościan – Kunowo.

Przeważającą część terenu stanowią użytki rolne, z czego 2/3 powierzchni to grunty orne.
Łąki i pastwiska zajmują około 10% ogólnej powierzchni, a niewiele ponad 13% lasy i tereny
zadrzewione. Najważniejszą rzeką przepływającą przez obszar gminy jest Kanał Obry oraz jego
dwa lokalne, lewe dopływy: rzeka Kania i ciek płynący z miejscowości Gola.
Dominującą funkcją gminy Gostyń jest funkcja rolnicza, ponieważ gmina posiada bardzo
dobre gleby, zwłaszcza w części południowej, dogodne ukształtowanie powierzchni oraz
korzystne warunki klimatyczne. Dzięki korzystnym uwarunkowaniom znajduje się w rolniczej
czołówce gmin w Wielkopolsce. Posiada również bogate zaplecze pozwalające na rozwój
przemysłu rolno – spożywczego.
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W 2020 roku na terenie gminy Gostyń zamieszkiwało 27 665 osób (stan na 31.12.2020 r.),
w tym w mieście -19 820 osób, w gminie – 7 845osób. Gminę Gostyń zamieszkuje 14 205
kobiet i 13 460 mężczyzn.
Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach:
Miejscowość
GOSTYŃ
ALEKSANDROWO
BOGUSŁAWKI
BRONISŁAWKI
BRZEZIE
CZACHOROWO
CZAJKOWO
DALABUSZKI
DALESZYN
DUSINA
GAJ
GOLA
HUBY PIJANOWSKIE
KLONY
KOSOWO
KRAJEWICE
KUNOWO
LECIEJEWO
MALEWO
MARKOWO
MIRANOWO
OSOWO
OSTROWO
OTÓWKO
PŁACZKOWO
SIEMOWO
SIKORZYN
STANKOWO
STARY GOSTYŃ
STĘŻYCA
SZCZODROCHOWO
TWORZYMIRKI
WITOLDOWO
ZIÓŁKOWO
RAZEM

Liczba mieszkańców
19820
7
154
11
1069
339
196
164
495
222
14
796
27
4
427
598
654
9
47
22
6
277
146
16
6
413
228
311
449
115
71
159
92
301
27665

Liczba cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy w 2020 r. wynosiła 132.
W 2020 r. wydano 1 314 dowodów osobistych.

8
Raport o Stanie Gminy Gostyń

Urząd Stanu Cywilnego – dane statystyczne, liczba urodzeń (dziewczynki/chłopcy), zgonów,
liczba małżeństw/ małżeństwa cywilne.
Małżeństwa i rozwody
Rok
śluby cywilne
śluby konkordatowe
rozwody

2018
59
72
37

2019
61
56
39

2020
47
56
37

Śluby i rozwody
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Śluby cywilne

Śluby konkordatowe

2018

Urodzenia dzieci
Rok
ogółem dzieci
chłopcy
dziewczynki

2019

rozwody

2020

2018
803
397
375

2019
751
391
331

2020
675
350
325

Urodzenia dzieci
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Ogółem dzieci

Chłopcy
2018

2019

dziewczynki
2020
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Zgony
rok
liczba

2018
420

2019
438

50 lecie Pożycia Małżeńskiego
Rok
2018
Liczba par
42
Zmiana imienia i nazwiska
Rok
Liczba decyzji
w tym
dotyczących
dzieci

2018
15
7

2020
458

2019
41

2019
15
5

2020
46

2020
11
5

Rejestracja działalności gospodarczej
Z wnioskami o założenie działalności gospodarczej w 2020 r. wystąpiło do Urzędu Miejskiego
w Gostyniu 153 przedsiębiorców. Zawieszenia działalności gospodarczej dokonało 128
przedsiębiorców, natomiast o wznowienia 74. Z kolei zakończenie działalności gospodarczej
zgłosiło 88 podmiotów.

2. SYTUACJA FINANSOWA GMINY
2.1. Wykonanie budżetu Gminy Gostyń.
Budżet na 2020 r. przyjęty uchwałą Nr XII/170/19 Rady Miejskiej w Gostyniu w dniu 12
grudnia 2019 r. zakładał realizację:
a) dochodów w wysokości – 131 768 725,73 zł,
b) wydatków w wysokości – 132 105 169,73 zł.
Planowany deficyt budżetu w wysokości 336 444 zł planowano sfinansować przychodami
z tytułu kredytu.
Zmiany w budżecie wprowadzone zostały dziesięciokrotnie uchwałami rady i szesnastokrotnie
zarządzeniami burmistrza.
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Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan dochodów i wydatków po dokonanych zmianach uchwały
budżetowej przedstawiał się następująco:
a) dochody w wysokości – 142 088 062,97 zł,
b) wydatki w wysokości – 146 654 583,41 zł.
Różnica między dochodami a wydatkami tj. planowany deficyt budżetu gminy Gostyń na dzień
31 grudnia 2020 r. wyniósł 4 566 520,44 zł.
Budżet za 2020 r. zrealizowany został:
1) dochody w wysokości – 150 094 329,60 zł, co stanowi 105,6 % w stosunku do planu;
2) wydatki w wysokości – 136 431 546,63 zł, co stanowi 93,0 % w stosunku do planu.
Różnica między wykonanymi od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r. dochodami
a wydatkami wyniosła 13 662 782,97 zł i stanowiła nadwyżkę budżetu za 2020 r.

Plan 01/01/20

Plan 31/12/20

Wykonanie 31/12/20

Dochody

131 768 725,73

142 088 062,97

150 094 329,60

dochody bieżące

131 253 725,73

139 232 687,79

141 803 114,90

515 000

2 855 375,18

8 291 214,70

dochody majątkowe
dochody ze sprzedaży

500 000

500 000

442 926,21

Wydatki

132 105 169,73

146 654 583,41

136 431 546,63

wydatki bieżące

120 452 019,32

134 062 744,14

124 766 143,51

wydatki majątkowe

11 653 150,41

12 591 839,27

11 665 403,12

Wynik finansowy

-336 444

-4 566 520,44

13 662 782,97

Dochody za 2020 r. wg źródeł

pozostałe
dochody; 9,08%

podatki
lokalne;
15,95%

dotacje z budżetu
państwa; 29,4%

udział w PIT; 25,39%
subwencje;
13,79%
pozostałe dotacje;
3,94%

Największą pozycję wydatków gminy stanowią wydatki na pomoc społeczną 53 889 590,08
zł oraz na oświatę i wychowanie 43 716 102,41 zł.

11
Raport o Stanie Gminy Gostyń

Wydatki za 2020 r. wg źródeł
Kultura 3,75%
Gospodarka
komunalna 4,14%

Kultura
fizyczna Rolnictwo
8,81% 0,82%

Drogi 4,60%
Administracja 6,51%
Pozostałe 3,88%

Pomoc społeczna
39,90%

Oświata 32,04%

2.2. Wydatki inwestycyjne.
Dział

Rozdział

600
60014

Treść

Plan

Wykonanie

Transport i łączność

4 666 000,00

4 420 804,26

Drogi publiczne powiatowe

1 909 000,00

1 769 259,05

225 000,00

183 931,69

584 000,00

485 327,36

1 100 000,00

1 100 000,00

2 757 000,00

2 651 545,21

60 000,00

30 000,00

1 890 000,00

1 824 520,18

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4948P m. Czajkowo
Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/254/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 02.10.2020 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz umową Nr I.41.2020 z dnia 20.10.2020 r.
przekazano Powiatowi Gostyńskiemu środki finansowe na przebudowę chodnika przy
drodze powiatowej nr 4948P w miejscowości Czajkowo.
Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P Krajewice - Ziółkowo
Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/240/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2.07.2020 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz umową Nr I.17.2020 z dnia 27.07.2020 r.
przekazano Powiatowi Gostyńskiemu środki finansowe na przebudowę drogi powiatowej.
Przebudowa drogi powiatowej nr 4948P Gola- Czajkowo
Zgodnie z Uchwałą Nr XII/177/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12.12.2019 r. w
sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz umową I.2.2020 z dnia 28.02.2020 r.
przekazano Powiatowi Gostyńskiemu środki finansowe na przebudowę drogi powiatowej.

60016

Drogi publiczne gminne

Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną
Środki wydatkowano na stabilizację punktów granicznych.
Budowa drogi w ul. H. Sienkiewicza w Gostyniu
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Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano
umowę na realizację zadania. Pobudowano drogę o długości 0,556 km, pobudowano
chodnik z kostki brukowej, kanalizację deszczową oraz postawiono 7 słupów
oświetleniowych.
Budowa drogi w ul. Wł. Reymonta w Gostyniu

703 000,00

702 684,09

70 000,00

60 417,54

16 000,00

15 990,00

18 000,00

17 933,40

Gospodarka mieszkaniowa

3 154 000,00

3 123 602,39

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 154 000,00

3 123 602,39

2 945 000,00

2 916 210,39

209 000,00

207 392,00

Administracja publiczna

56 500,00

56 150,10

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

56 500,00

56 150,10

20 000,00

19 889,10

36 500,00

36 261,00

715 000,00

695 222,09

55 000,00

55 000,00

3 000,00

3 000,00

52 000,00

52 000,00

500 000,00

499 620,00

Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano
umowę na realizację zadania. Wybudowano odcinek drogi o długości 0,194 km, chodnik z
kostki brukowej, kanalizację deszczową oraz postawiono 7 słupów oświetleniowych.
Budowa parkingu przy ul. St. Taczaka w Gostyniu
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę robót i podpisano
umowę na realizację zadania. Wykonano parking przy ul. St. Taczaka w Gostyniu z płyt
ażurowych oraz zamontowano balustrady.
Sołectwo Daleszyn: budowa chodnika w ciągu drogi gminnej Daleszyn - Malewo - I
etap (od szkoły w kierunku posesji nr 79)
Środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektu chodnika w ciągu drogi
gminnej Daleszyn - Malewo.
Sołectwo Siemowo: wykonanie utwardzenia przy starej szkole II etap
Środki wydatkowano na utwardzenie terenu przy starej szkole płytami ażurowymi.
700
70005

Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną - odszkodowania
Nieruchomości nabyto z mocy prawa pod drogę.
Odszkodowania za nabyte nieruchomości ( z mocy decyzji podziałowych,
wywłaszczenia, ugody itp.)
Nieruchomości nabyto z mocy prawa pod drogę.
750
75023

Montaż klimatyzacji
Założono klimatyzację w 3 biurach w budynku ratusza, a także w 3 pomieszczeniach
biurowych w budynku przy ul. Wrocławskiej 256.
Zakup sprzętu komputerowego
Zakupiono serwer z oprogramowaniem systemowym dla UM.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754
75411

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dofinansowanie do zakupu pralnicy przemysłowej dla KP PSP w Gostyniu
Dofinansowano zakup pralnicy przemysłowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Gostyniu. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia.
Zakup sprzętu i wyposażenia dla KP PSP - rozbudowa systemu łączności radiowej
Dofinansowano zakup sprzętu i urządzeń łączności radiowej dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu. Środki przekazano na Fundusz Wsparcia.

75412

Ochotnicze straże pożarne
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Zakup samochodu dla OSP w Goli

500 000,00

499 620,00

100 000,00

80 606,50

100 000,00

80 606,50

60 000,00

59 995,59

60 000,00

59 995,59

Różne rozliczenia

700 000,00

500 000,00

Różne rozliczenia finansowe

500 000,00

500 000,00

300 000,00

300 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

110 000,00

93 210,00

70 000,00

53 210,00

20 000,00

20 000,00

50 000,00

33 210,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

Środki wydatkowano na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Goli
75416 Straż gminna (miejska)
Zakup samochodu służbowego dla Komendy Straży Miejskiej
Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym zakupiono samochód Opel Combo Life. Jest to
pojazd benzynowy, z silnikiem o pojemności 1.2, rocznik 2019.

75495

Pozostała działalność

Rozbudowa monitoringu
Środki wydatkowano na rozbudowę punktów kamerowych na terenie skateparku, przy
rondzie Solidarności, Rynku oraz przy ul. Łaziennej.

758
75814

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Spacerowej w Kunowie (objęcie
udziałów ZWiK w Gostyniu Sp. z.o.o)
Uchwałą Nr XV/219/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28.05.2020 r. postanowiono o
przekazaniu środków finansowych na objęcie udziałów ZWiK w Gostyniu Sp. z.o.o
Wykonano sieć wodociągową o długości 236,4 mb oraz 3 hydranty ppoż.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach A. Fredry i Wł. Reymonta
(objęcie udziałów w ZWiK w Gostyniu Sp. z.o.o)
Uchwałą Nr XV/219/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28.05.2020 r. postanowiono o
przekazaniu środków finansowych na objęcie udziałów ZWiK w Gostyniu Sp. z.o.o
Wykonano sieć wodociągową o długości 338,8 mb oraz 4 hydranty ppoż.
75818

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Oświata i wychowanie

801
80101

Szkoły podstawowe

Wybudowanie podjazdu dla potrzeb osób niepełnosprawnych do budynku SP Nr 1 w
Gostyniu
Pobudowano podjazd dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych, mających problemy z
poruszaniem się, będących uczniami oddziałów integracyjnych i realizujących naukę w
budynku szkoły przy ul. Kościelnej.
Zakup kontenera gospodarczego wraz z montażem przy SP Nr 5 w Gostyniu
Zakupiono kontener stalowy o długości 12 m, który posłuży jako magazyn na sprzęt.
80104

Przedszkola

Opracowanie dokumentacji na rozbudowę PM Nr 4 w Gostyniu
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Wykonano dokumentację projektową na rozbudowę przedszkola.
851
85111

Ochrona zdrowia

150 000,00

150 000,00

Szpitale ogólne

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

15 000,00

15 000,00

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Rodzina

1 714 191,77

1 522 664,19

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

1 714 191,77

1 522 664,19

1 600 240,27

1 423 911,14

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Gostyniu
Przekazano dotację dla Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu
medycznego dla SP ZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i
zwalczania COVID-19.

853
85311

Dofinansowanie zakupu samochodu dla WTZ Piaski
Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na zakup
samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach.

855
85505

Przebudowa pomieszczeń przy ul. Strzeleckiej 28 w Gostyniu na potrzeby żłobka
Środki wydatkowano na remont poddasza w budynku przy ul. Strzeleckiej 28 w Gostyniu,
dostosowując obiekt dla potrzeb jednego oddziału dla dzieci poniżej 3 roku życia.
Dobudowano szyb windowy oraz dostosowano część obiektu do wymogów
przeciwpożarowych.
Środki wydatkowano na :
pełnienie funkcji inspektora nadzoru
zakup wyposażenia (komody, krzeseł, szafek, tablicy interaktywnej, magicznego dywanu,
projektora, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki i innych)

12 300,00
52 741,17

zakup ogrodzenia z furtką
wymianę rurociągu wodnego w budynku

2 681,40
3 936,00

obsługę projektu Maluch+ ( wynagrodzenie)
roboty budowlane i inne
Zakup wyposażenia żłobka

40 590,00
103 318,77

1 311 662,57
89 538,48

10 632,73

9 214,57

612 566,75
212 866,75

390 643,71
22 799,99

190 000,00

0,00

22 866,75

22 799,99

W ramach projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gostyniu" środki wydatkowano na
zakup mebli i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu AGD i RTV dla
nowo powstającego żłobka miejskiego w Gostyniu. Wydatkowane środki pochodzą ze
środków europejskich.
Zakup wyposażenia żłobka
W ramach projektu "Nowe miejsca dla maluchów w Gostyniu" środki wydatkowano na
zakup mebli i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu AGD i RTV dla
nowo powstającego żłobka miejskiego w Gostyniu. Wydatkowane środki pochodzą z
budżetu państwa.
900
90015

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg

Rozbudowa oświetlenia ulicznego
Zadanie ze względu na przedmiot umowy zostało zrealizowane ze środków bieżących.
Sołectwo Czachorowo: budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej
Pobudowano 5 słupów oświetleniowych w m. Czachorowo.
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90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska

279 700,00

257 000,00

15 000,00

15 000,00

264 700,00

242 000,00

120 000,00

110 843,72

120 000,00

110 843,72

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

50 000,00

49 860,00

Biblioteki

50 000,00

49 860,00

50 000,00

49 860,00

Kultura fizyczna

648 580,75

648 246,38

Instytucje kultury fizycznej

343 000,00

342 686,83

343 000,00

342 686,83

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni
W 2020 r. udzielono dofinansowania do budowy trzech przydomowych oczyszczalni ścieków.
Dofinansowanie kosztów wymiany ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne
źródła ogrzewania (wydatki majątkowe)
Dokonano wypłaty dofinansowania 64 gospodarstwom domowym do wymiany ogrzewania
z węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania.
90095

Pozostała działalność

Modernizacja budynków magazynowych przy ul. Nad Kanią 107
Przekazano dotację dla ZGKiM w Gostyniu na modernizację budynków magazynowych.
Środki wydatkowano na poszycie dachu na magazynie, wymianę okna, wymianę instalacji
elektrycznej, montaż nowej rynny, wykonano nowe bramy oraz zamontowano nowe
oprawy oświetleniowe wewnątrz oraz na zewnątrz magazynów.

921
92116
Zakup bibliobusa

Przekazano dotację celową na zakup Bibliobusa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Gostyń. Zakupiono samochód marki Iveco Daily. Samochód został zmodernizowany i
przekształcony w mobilną bibliotekę.

926
92604

Modernizacja stadionu rozbudowa pomieszczeń budynku gospodarczo- biurowego
Środki wydatkowano na:
montaż klimatyzacji
zakup łapkowieszaków do szatni
aneks do projektu budynku szatni
wykonanie wejść i podjazdu do budynku biurowo-szatniowego
zakup wyposażenia
wykonanie boksów do szatni
usługę nadzoru inwestorskiego
prace budowlane
opłatę za czynności związane z kontrolą w zakresie wymagań higienicznosanitarnych
inwestycji
wykonanie mebli biurowych
92695

Pozostała działalność

Sołectwo Stankowo: wykonanie zadaszenia na terenie rekreacyjnym przy świetlicy
wiejskiej
Pobudowano wiatę drewnianą na płycie betonowej oraz wykonano geodezyjną
inwentaryzację powykonawczą.

9 348,00
16 544,12
307,50
27 911,02
1 818,58
34 000,00
4 920,00
245 080,00
51,61
2 706,00
305 580,75

305 559,55

18 647,75

18 647,75
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Sołectwo Kosowo: wykonanie zadaszenia na terenie rekreacyjnym przy świetlicy
wiejskiej w Stankowie

14 200,00

14 200,00

43 200,00

43 179,15

50 000,00

50 000,00

157 033,00

157 032,87

22 500,00

22 499,78

Uchwałą Nr XVII/237/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 2 lipca 2020 r. utworzono
zadanie w ramach Funduszu Sołeckiego pn. Sołectwo Kosowo: wykonanie zadaszenia na
terenie rekreacyjnym przy świetlicy wiejskiej w Stankowie, które widnieje w załączniku Nr
12 do uchwały. Natomiast w załączniku Nr 6 do Uchwały środki te zostały omyłkowo
dodane do zadania Sołectwo Stankowo: wykonanie zadaszenia na terenie rekreacyjnym
przy świetlicy wiejskiej. Oba zadania dotyczyły wykonania zadaszenia na terenie
rekreacyjnym w Stankowie i zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
Zakup urządzeń na plac zabaw w Czajkowie
Środki wydatkowano na zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w
Czajkowie.
Zakup urządzeń na plac zabaw ul. Matejki
Środki wydatkowano na zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw przy ul.
Matejki.
Zakup urządzeń do skateparku
Środki wydatkowano na zakup oraz montaż urządzeń, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.
Zakup pumptracka
Środki wydatkowano na poczet wykonania zadania.
Razem

12 591 839,27

11 665403,12

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 11 665 403,12 zł, co stanowi 92,6% planu.
Źródłem finansowania inwestycji były:
- środki własne

8 813 820,35 zł,

- środki z budżetu państwa w formie dotacji

Wykres

przedstawia

kwoty

2 851 582,77 zł.

przeznaczone

na

realizację

zadań

inwestycyjnych

w poszczególnych grupach wydatków.
6 000 000,00

4 420 804,26 zł 4 524 974,58 zł

3 000 000,00
1 537 664,19 zł
390 643,71zł

93 210 zł

49 860 zł

648 246,38 zł

0,00
Drogi

Pozostałe

Oświata

Pomoc
społeczna

Gospodarka
Kultura i
komunalna i
ochrona
ochrona
dziedzictwa
środowiska narodowego

Kultura
fizyczna

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2020 r. wynosiło 8 096 100 zł.
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2.3.

Stawki podatków w 2020 roku.


Podatek od nieruchomości

1. Od 1 m² budynków mieszkalnych

0,62

2. Od 1 m² budynków związanych z dział.
gospodarczą
3. Od 1 m² bud. w zakresie obrotu materiałem
siewnym

20,84
11,14

4. Od 1 m² bud. w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych
5. Od 1 m² budynków pozostałych

4,85

6. Od 1 m² gruntów związanych z dział. gosp.

0,68

7. Od 1 m² gruntów pozostałych

0,23

8. Od budowli


4,98

2 % wart.

Podatek rolny
146,15 od 1 ha przeliczeniowego gruntów.



Podatek leśny

42,7328 zł od 1 ha powierzchni.



Podatek od środków transportowych

Stawki od 348 zł do 3036 zł w zależności od rodzaju
pojazdu, liczby osi, daty produkcji.
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3. REMONTY I INWESTYCJE
3.1. Remonty dróg i chodników na terenie gminy.
 Sołectwo Kunowo: Remont chodnika przy ul. Szkolnej – 20 439,10 zł,


Sołectwo Dalabuszki: Remont drogi gminnej w m. Dalabuszki – 9 961,52 zł,



Remont chodnika przy ul. Szkolnej w Kunowie- etap II – 19 560,44 zł,



Remont łącznika pieszego pomiędzy ulicami Podleśna- Pionierska – 49 023,72 zł,



Remont ul. Czereśniowej w Gostyniu – 31 630,66 zł,



Remont łącznika pieszego pomiędzy ulicami Willowa- Robotnicza - 37 952,88 zł,



Remont nawierzchni na ul. Morelowej w Gostyniu – 230 000,27 zł,



Remont przejścia dla pieszych na os. Pożegowo – 13 254,48 zł,



Remont nawierzchni ciągu pieszego ul. 1 Maja, chodnika na ul. Tkackiej, jezdni na ul.
Spokojnej – 4 103,28 zł,



Remont chodnika ul. Energetyka w Gostyniu - 8 345,22 zł.

Przejście pomiędzy ulicami Willowa- Robotnicza



W ramach zakupu usług pozostałych za kwotę 394 002,01 zł zrealizowano:

Opłacono należność za korzystanie z przejazdu kolejowego przy ul. Leśnej w Gostyniu,
wydatkowano środki na usługę sprzętową przy zagospodarowaniu materiału rozbiórkowego
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zlokalizowanego przy ul. Nad Kanią, na usługę przełożenia kostki na ulicach: Lipowej
i Helsztyńskiego w Gostyniu, zamontowano oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego w m. Brzezie, Leciejewo oraz w Gostyniu przy ul.
J. Tuwima, separatorów parkingowych przy ulicach ks. J. Twardowskiego i Zielonej
w Gostyniu, utwardzono odcinek chodnika na zapleczu os. Gawrony w Gostyniu, utwardzono
pobocze drogi w m. Bogusławki, wykonano mapy zbiorcze planowanych inwestycji
drogowych na terenie miasta i gminy Gostyń. Wyrównano pobocze na os. Słonecznym
w Gostyniu, wykonano usługę przełożenia płyt drogowych na ul. Ogrodowej. Wykonano
usługę przełożenia chodnika na ul. Kwiatowej w miejscowości Kunowo, w miejscowości
Bronisławki oraz w Gostyniu na ul. Polna - Robotnicza. Utwardzono pobocze w miejscowości
Ostrowo. Wykonano równanie drogi w miejscowości Bronisławki. Zamontowano barierki
drogowe przy schodach.


W ramach utwardzenia dróg gminnych za kwotę 186 479,07 zł zrealizowano:

Wykonano utwardzenie dróg gminnych frezem, klińcem, tłuczniem lub destruktem,
w Gostyniu odcinków: ul. Bzdęgi, ul. Hejnowicza, ul. Reymonta, ul. Rostworowskiego, ul.
Sienkiewicza, zaplecze ul. Kochanowskiego, ul. Brzoskwiniowej, ul. Kasprowicza, ul. Reja, ul.
Wiosennej oraz w miejscowościach: Ostrowo, Krajewice, Brzezie.

Droga gminna w miejscowości Ostrowo
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Utwardzenie drogi gminnej przy ulicy Reymonta



Remont nawierzchni przy ulicy Morelowej

Koszenie poboczy dróg gminnych za kwotę 19 692,72 zł:

Wykoszono pobocza i skarpy rowów ciągu dróg gminnych w miejscowościach: Dalabuszki,
Tworzymirki, Kosowo, Bronisławki, Huby Pijanowskie, Daleszyn, Brzezie, Ziółkowo,
Ostrowo, Czachorowo.


W ramach renowacji dróg, wycinki krzewów w rowach wykonano:

 wyrównanie drogi śródpolnej w Brzeziu - 5 000,00 zł.
 wyrównanie drogi śródpolnej w Krajewicach - 14 883,00 zł.
 wyrównanie drogi w Bogusławkach za kwotę - 2 749,05 zł
 renowacja dróg oraz wycinka krzewów w rowach - 5 166,00 zł


Utrzymanie kanalizacji deszczowej za kwotę 93 252,68 zł

Wykonano: remonty studni kanalizacji deszczowej na zapleczu ul. E. Bojanowskiego
w Gostyniu, przy ul. Nad Kanią, remonty kolektora kanalizacji deszczowej w Gostyniu: w ul.
E. Bojanowskiego, w ul. Wł. Łokietka, remonty łapacza wód opadowych w m. Siemowo,
m. Czachorowo, remonty wpustu ulicznego na kanalizacji deszczowej w m. Tworzymirki,
w Gostyniu na ulicach: Władysława Łokietka, Polna i Kręta łącznie z przykanalikiem,
Powstańców Wlkp., Przy Dworcu, Podleśna, Sikorskiego, Kręta, Strzelecka, Graniczna,
Wielkopolska.

3.2. Inwestycje w obiektach gminnych.


Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu – 245 219,27 zł.
Zrealizowano III i IV etap remontu świetlicy, które obejmowały takie prace jak:

 wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych dla toalet w obiekcie,
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 wykonanie posadzek,
 wykonanie pokryć ściennych i podłogowych w toaletach,
 rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach.

Świetlica wiejska w Brzeziu po remoncie.



Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie – 489 021,56 zł.
Zrealizowano III i IV etap robót budowlanych które obejmowały takie prace jak:

 instalację sanitarną i elektryczną dla toalet w obiekcie,
 wykonanie pokryć ściennych i podłogowych w toaletach,
 kompleksowe wykonanie pomieszczeń na I piętrze.

3.3. Plan Rozwoju Lokalnego.
Plan Rozwoju Lokalnego przyjęty przez Radę Miejską na lata 2014 - 2020 był dokumentem
określającym strategię społeczno -gospodarczą gminy i wyznaczał podstawowe cele oraz
kierunki zaangażowania środków finansowych na okres, na który Plan został przyjęty, a także
wskazywał na potencjalne inwestycje zaplanowane w ramach tych celów.
Celem nadrzędnym jaki planowano osiągnąć był wysoki poziom życia mieszkańców gminy
Gostyń między innymi poprzez sprzyjające warunki dla rozwoju gospodarczego, wysoką
konkurencyjność obszarów wiejskich, rozwój e-usług, wysoką jakość infrastruktury,
usprawniony i rozbudowany układ komunikacyjny, rozbudowę infrastruktury dla rowerzystów,
poprawę stanu infrastruktury ochrony środowiska, bogatą ofertę dla osób starszych, wsparcie
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dla rodzin oraz wiele innych kierunków, które również na określonym poziomie zostały
osiągnięte.
W 2020 r. planowano osiągnąć założone cele poprzez realizację inwestycji drogowych
mających wpływ na usprawnienie układu komunikacyjnego i poprawę życia korzystających
z tych dróg mieszkańców. Wybudowano nawierzchnię wraz z chodnikiem i kanalizacją
deszczową w ul. Henryka Sienkiewicza, na odcinku ul. Władysława Reymonta oraz
wyremontowano nawierzchnię ul. Morelowej. W celu poprawy bezpieczeństwa dla pieszych
poprawiono nawierzchnię chodnika przy ul. Szkolnej w Kunowie, łącznik pieszy pomiędzy
ulicami Podleśną i Pionierską oraz Willową i Robotniczą, a także chodnik przy ul. Energetyka.
Pobudowano również chodnik w ciągu drogi gminnej w Daleszynie. Gmina wsparła także
pomocą finansową Powiat Gostyński przy realizacji zadań drogowych. Przeznaczono kwotę
485.327,36 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 4922P Krajewice – Ziółkowo, kwotę
1.100.000, 00 zł przekazano na przebudowę drogi nr 4948P Gola – Czajkowo. Na wniosek
społeczności wsi Czajkowo przekazano 183.931,69 zł na budowę chodnika przy drodze
powiatowej Nr 4948P w tej wsi.
W zakresie modernizacji obiektów użyteczności publicznej przebudowano pomieszczenia
w budynku przy ul. Strzeleckiej 28 w Gostyniu oraz wyposażono je pod potrzeby Żłobka
Miejskiego. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Nowe miejsca dla maluchów
w Gostyniu”. Inwestycja ta pozwoliła na objęcie opieką grupy 20 dzieci w wieku do 3 lat.
W zakresie opieki przedszkolnej przygotowana została dokumentacja pod przyszłą rozbudowę
Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Gostyniu. Zmodernizowano obiekt Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Czarnego Legionu w Gostyniu poprzez dobudowanie do części szkoły przy ul. Kościelnej
podjazdu dla uczniów z niepełnosprawnościami.
W zakresie działalności kulturalnej ofertę dla mieszkańców gminy zapewniają trzy instytucje
kultury: Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” w Gostyniu, Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Gostyniu oraz Muzeum w Gostyniu. Ograniczenia związane z pandemią SarsCOV2 nie pozwoliły w 2020 r. na pełną realizację zaplanowanych imprez, zajęć czy wydarzeń,
ale na ile było to możliwe w ścisłym rygorze sanitarnym instytucje te organizowały działalność
kulturalną. Niezwykle innowatorskim rozwiązaniem, które rozpoczęło funkcjonowanie w 2020
r. było uruchomienie bibliobusa – samochodu Iveco Daily przekształconego w mobilną
bibliotekę. Tym sposobem książki, filmy, gry, komiksy docierają do odległych osiedli
w Gostyniu oraz wszystkich miejscowości w gminie.
Prowadzona działalność i zrealizowane inwestycje wpłynęły na poprawę poziomu życia
mieszkańców i z roku na rok ulega on znaczącej poprawie.
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3.4. Dane statystyczne dotyczące dróg gminnych.
W bieżącym utrzymaniu gminy znajduje się ponad 145 ha gruntów przeznaczonych pod drogi
gminne stanowiących dojazdy do pól i do nieruchomości, z tego blisko 88 km to drogi
publiczne, pozostałe to drogi niepubliczne. Ogólny stan techniczny dróg publicznych jest
oceniany w 91 % jako dobry lub zadawalający, pozostałe 9 % to drogi przeznaczone do
remontu, na które gmina stara się pozyskać środki zewnętrzne na ich wykonanie.


Drogi publiczne:



województwo: wielkopolskie, nr 30



powiat: gostyński, nr 04



gmina: Miasto i Gmina Gostyń, nr 023



zarządca sieci drogowej: Burmistrz Gostynia
suma długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni :



długość ogółem 87 625,75 km



powierzchnia ogółem: 451160,7 m2


Długości i powierzchni według rodzaju nawierzchni :



twarda ulepszona bitumiczna: 328609.2 m2



twarda ulepszona bitumiczna: 62.401 km



gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem itp.: 20214.7 m2



gruntowa wzmocniona żwirem, żużlem itp.: 4.852 km



twarda ulepszona kostka: 85123,7 m2



twarda ulepszona kostka: 15.18 km



gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego): 13580.7 m2



gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego): 4.521 km



twarda ulepszona betonowa: 3632.4 m2



twarda ulepszona betonowa: 0.671 km



suma powierzchni poboczy utwardzonych, zatok autobusowych: 180.4 m2



suma powierzchni chodników i ścieżek rowerowych: 135377,52 m2



liczba i długość obiektów mostowych w osi drogi: 30/286.7 szt./m



oświetlenie i oznakowanie pionowe :
- oświetlenie: 1381 szt.
- oznakowanie pionowe: 1794 szt.
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3.5. Realizacja wniosków w zakresie bezpieczeństwa na drogach.
Stale prowadzone są analizy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym, które
zgłaszane są na komisji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych
i gminnych na terenie Powiatu Gostyńskiego. Wszystkie wnioski w zakresie poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego, które otrzymały pozytywne opinie Komisji zostały
realizowane.

3.6. Decyzje za zajęcie pasa drogowego.
ZESTAWIENIE DECYZJI ZA ZAJĘCIE PASA W 2020 R.
1) Decyzja lokalizacyjna

- ilość -

2) Decyzja zajęcie pasa drogowego

- ilość - 70 za kwotę

3) Decyzja umieszczenie urządzenia

- ilość

- 45 za kwotę

7.552, 26 zł

4) Decyzja umieszczenie reklamy

- ilość

- 12 za kwotę

8.691,74 zł

5) Decyzja lokalizacja zjazdu

- ilość - 6

41
13.791,52 zł

___________________________________________________________________
Razem - 174

30.035, 52 zł

3.7. Pozyskiwanie środków zewnętrznych.
- Fundusz Dróg Samorządowych Projekt „Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną
wraz z remontem ul. Podgórnej”.
Koszt całkowity – 14 856 453,25 zł Dofinansowanie – 7 216 135,88 zł.
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekt „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego
przy ul. 1 Maja 1 w Gostyniu”.
Koszt całkowity – 9 000 000,00 zł

Dofinansowanie – 1 500 000,00 zł.

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekt „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda „Solidarności” przez
ul. Nowe Wrota do rzeki Kani”.
Koszt całkowity – 900 000 zł

Dofinansowanie – 719.022,00 zł.

25
Raport o Stanie Gminy Gostyń

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Projekt „Budowa ul. Droga do klasztoru w Gostyniu”.
Koszt całkowity – 800 000 zł

Dofinansowanie – 600 000,00 zł.

3.8. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Dane statystyczne:
Długość sieci wodociągowej – 161,8 km
Gostyń (miasto) – 68,8 km
Gostyń (obszar wiejski) – 93 km
Liczba przyłączy – 3478 szt. (miasto-2027, obszar wiejski-1451)
Długość sieci kanalizacji sanitarnej – 138,3 km
Gostyń (miasto) – 59,5 km
Gostyń (obszar wiejski) – 78,8 km
Liczba przyłączy – 2996 szt. (miasto-1785, obszar wiejski-1211)

Ujęcia wody na terenie Gminy Gostyń
Ujęcia
wody na
terenie
Gminy
Gostyń

miejsce
ujęcia wody

Stratygrafia
( np.
trzeciorzęd,
czwartorzęd)

liczba
studni

Gmina
Gostyń

wydaj
ność
ujęcia
wody
m3/h

Gostyń

Czwartorzęd

8

208

Czajkowo

Czwartorzęd

4

23

Brzezie

Czwartorzęd 2
Trzeciorzęd i
czwartorzęd
2

8,3

Kosowo

21

ustanowioną
obowiązująca strefa
ochrony
pośredniej/bezpośredniej
nr decyzji

czy
pobór
ujęcie
wody
posiada
na
stację
koniec
uzdatni
2019
ania –
r.
miejsco
tys.m3
wość

Rozporządzenie Dyrektora
Regionalnego
Zarządu Gospodarki
Wodnej w
Poznaniu z dnia 4 lipca
2008 w
sprawie ustanowienia
strefy ochronnej ujęcia
wody
podziemnej dla miasta
Gostynia
Tak
OR.GW.6220-11/07
Tak
PO.ZUZ.4.4100.85.2018.J
M
Tak
PO ZUZ 4
4100.202.2018.JM
Tak

pobór
wody
na
koniec
2020 r.
tys. m3

1063

1057

154

149

40

39

135

143
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Gola

Trzeciorzęd i
czwartorzęd
2

32

Tworzymirki
Ostrowo

Czwartorzęd
Czwartorzęd

17
8

2
2

PO
ZUZ.4.4100.449.2018.JM
Rozp Dyr. Gen
Regionalnego
Zarządu Gosp Wod w
Poznaniu
z 10 września 2008
OR GW 6220-10/07

Tak

42

43

Tak
Tak

105
14

108
13

Oczyszczalnia ścieków

gmina

Gostyń

miejsc
owości
lokalizacja
obsług
iwane

Nad Kanią
77

Jw.
oraz
gm.
Piaski

Sikorzyn

liczba
miesz
kańcó
w
korzys
tający
ch z
oczysz
czalni

38829

rodzaj oczyszczalni

Biologiczno mechaniczna
z podwyższonym
usuwaniem biogenów
PUB2

przydomowa

przepustowość
m3/dobę

5613 (średnia
dobowa
obliczona z
przepływu
rocznego)
7000- średnia pozwolenie
wodnoprawne
8750 maksymalna

5

bezpośredni
odbiornik
RLM
ścieków
oczyszczonyc
h

70000

rzeka Kania
km 3+250

16,88

rów na
działce 104/2
Sikorzyn

Realizacja planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych w 2020 r.
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeziu 1,651 km. Przebudowa sieci wodociągowej
w m. Brzezie 2,493 km.
 Budowa sieci wodociągowej w Brzeziu 0,9 km (pozycja WPI - wykup urządzeń), Budowa
sieci wodociągowej w ul. Nad Kanią 0,043 km i kan. sanitarnej 0,047 km (pozycja WPI wykup urządzeń).
 Sieć wodociągowa Kunowo ul. Spacerowa 0,236 i kanalizacji sanitarnej 0,466 km, sieć
wodociągowa w ulicy Reja, Reymonta, Fredry – 0,4 km i kanalizacji sanitarnej 0,351 km.
 Dostawa paneli fotowoltaicznych (montaż na obiekcie oczyszczalni ścieków w Gostyniu
oraz przepompowni wody w Krajewicach).
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4. PLANOWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA
ŚRODOWISKA
4.1. Ład przestrzenny.
Teren

gminy Gostyń

posiada obowiązujące studium

uwarunkowań i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń zatwierdzone uchwałą Nr V/54/19
Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 marca 2019 roku. Studium wyznaczyło kierunek rozwoju
przestrzennego, w ramach którego tereny rolnicze stanowią ok. 67,7% powierzchni gminy,
tereny zabudowy mieszkaniowej (w tym wielo-i jednorodzinnej) – 4%, tereny zabudowy
produkcyjnej i usługowej – 5,1%.
Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2020 r. obowiązującymi miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego objęto 1132 ha, co stanowi 8,3% powierzchni gminy (w roku
2020 nie uległa zmianie powierzchnia gminy objęta planami miejscowymi).
W roku 2020 zakończono prace przy sporządzaniu 3 planów miejscowych (dla terenu
położonego w Gostyniu w rejonie ronda Józefa Zeidlera i ul. Zachodniej, dla terenów
położonych w Gostyniu w rejonie ulic: Wiosennej, Wichrowej, Letniej i Górnej oraz dla
terenów położonych w Czachorowie, Sikorzynie oraz Gostyniu).
Podjęto uchwałę Nr XIII/179/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 lutego 2020 roku, która
zatwierdziła mpzp dla terenów położonych w Gostyniu w rejonie ulic: Wiosennej, Wichrowej,
Letniej i Górnej oraz uchwałę Nr XIII/180/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 lutego 2020
roku, która zatwierdziła mpzp dla terenu położonego w Gostyniu w rejonie ronda Józefa i ul.
Zachodniej.
W 2020 roku trwały prace planistyczne przy opracowywaniu 2 planów miejscowych (dla
terenów położonych w Czachorowie - strefa Czachorowo 4 oraz dla terenu położonego
w Gostyniu przy ul. Leszczyńskiej).
W 2020 roku Burmistrz Gostynia zainicjował wszczęcie procedury przystąpienia do
opracowania 1 planu miejscowego (dla terenu położonego w Otówku).
Dla terenów, dla których nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, przedsięwzięcia są realizowane w drodze ustalenia warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu. W roku 2020 wydano łącznie 186 decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, przy czym 83% stanowiły decyzje o warunkach zabudowy,
a pozostałe dotyczyły lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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4.2. Ochrona środowiska.
W ramach działań mających na celu poprawę jakości powietrza, redukcję emisji gazów
cieplarnianych i ograniczenie zjawiska niskiej emisji poprzez zwiększenie wykorzystania
niskoemisyjnych źródeł energii oraz trosce o stan jakości powietrza, gmina Gostyń w roku 2020
kontynuowała udzielanie dotacji na likwidację starych pieców węglowych i ich zastąpieniu
kotłem gazowym, elektrycznym, olejowym lub pompą ciepła albo kotłem na paliwo stałe,
spełniającym wymagania określone w obecnie obowiązujących przepisach.
W ramach tych działań w roku 2020 udzielono 132 dotacje na wymianę pieców na łączną kwotę
488 835,00 zł.
W roku 2020 w ramach działań wspomagających ochronę środowiska udzielono 3 dotacje na
wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 15 000,00 zł.
W ramach działań na rzecz likwidacji wyrobów niebezpiecznych gmina Gostyń we współpracy
z Powiatem Gostyńskim realizowała zadanie pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych
zawierających azbest na terenie powiatu gostyńskiego”. Zadanie wpisuje się w „Powiatowy
Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Powiatu Gostyńskiego”
i jest realizowane przy udziale środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz gmin powiatu. W roku 2020
zrealizowano wnioski 88 mieszkańców unieszkodliwiając 172,37 ton wyrobów zawierających
azbest. Całkowity koszt unieszkodliwienia wyniósł 62.054,28 zł, z czego udział gminy to
29.849,81 zł.
W ramach działań z zakresu ochrony środowiska w roku 2020 zostało wydanych 11 decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.
Gmina Gostyń w roku 2020 realizowała działania w zakresie edukacji ekologicznej. Były to
różnego rodzaju kampanie oraz konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych.

4.3.Opieka nad zabytkami.
W ramach działań dotyczących opieki nad zabytkami Gmina Gostyń w roku 2020 udzieliła
wsparcia finansowego na roboty konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Łączna kwota udzielonego wsparcia wyniosła
127.000,00 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na: renowację ołtarza św. Anny (etap II)
w kościele pw. św. Małgorzaty w Gostyniu oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie przy
renowacji zabytkowej chrzcielnicy w kościele w Starym Gostyniu.
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5. OŚWIATA I SPRAWY SPOŁECZNE
5.1. Szkoły i przedszkola.
W roku szkolnym 2020/2021 liczba uczniów w szkołach podstawowych prezentowała się
następująco:
Liczba uczniów
Nazwa szkoły

Lp.

w szkole
podstawowej
498

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1 z
Oddziałami Integracyjnymi im.
Czarnego Legionu
w Gostyniu

2.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen.
Tadeusza Kutrzeby w Gostyniu

483

3.

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Gostyniu

375

4.

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. ks.
Franciszka Olejniczaka w Gostyniu

583

5.

Szkoła Podstawowa im. Janusza
Kusocińskiego w Daleszynie

163

6.

Szkoła Podstawowa im. Gustawa
Eugeniusza Potworowskiego w Goli

64

7.

Szkoła Podstawowa im. Edmunda
Bojanowskiego w Kunowie

100

8.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Siemowie

55

9.

Szkoła Podstawowa im. Wandy
Modlibowskiej w Sikorzynie

101

Razem:

2422
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Do przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach wiejskich
uczęszczała następująca liczba dzieci:
Lp.

Nazwa placówki

Liczba dzieci

1.

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gostyniu

118

2.

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Gostyniu

100

3.

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Gostyniu

162

4.

Przedszkole Miejskie Nr 5 im. Kubusia
Puchatka w Gostyniu
Przedszkole Miejskie Nr 7 w Gostyniu

118

Szkoła Podstawowa N 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Czarnego Legionu
w Gostyniu
Szkoła Podstawowa im. Janusza
Kusocińskiego w Daleszynie
Szkoła Podstawowa im. Gustawa
Eugeniusza Potworowskiego w Goli
Szkoła Podstawowa im. Edmunda
Bojanowskiego w Kunowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w
Siemowie
Szkoła Podstawowa im. Wandy
Modlibowskiej w Sikorzynie
Razem

40

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

141

50
15
39
10
33
826

Liczba nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w etatach w placówkach
oświatowych.
Lp.

Nazwa Placówki

Liczba nauczycieli
w etatach

Liczba
administracji
i obsługi w etatach
10,59

1.

Przedszkole Miejskie Nr 1

11,67

2.

Przedszkole Miejskie Nr 2

7,32

10,50

3.

Przedszkole Miejskie Nr 4

12,34

14,75

4.

Przedszkole Miejskie Nr 5 im. Kubusia

9,05

15,13

Puchatka w Gostyniu
5.

Przedszkole Miejskie Nr 7

11,59

13,00

6.

Szkoła Podstawowa Nr 1 z
Oddziałami Integracyjnymi im.
Czarnego Legionu
w Gostyniu

62,32

18,43
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7.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen.

40,33

7,63

34,58

7,50

41,89

11,50

19,96

3,00

12,08

3,00

16,20

4,00

10,79

4,27

15,41

6,26

Tadeusza Kutrzeby w Gostyniu
8.

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Gostyniu

9.

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. ks.
Franciszka Olejniczaka

10.

Szkoła Podstawowa im. Janusza
Kusocińskiego w Daleszynie

11.

Szkoła Podstawowa im. Gustawa
Eugeniusza Potworowskiego w Goli

12.

Szkoła Podstawowa im. Edmunda
Bojanowskiego w Kunowie

13.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Siemowie

14.

Szkoła Podstawowa im. Wandy
Modlibowskiej w Sikorzynie

Szczególne osiągnięcia i wydarzenia realizowane przez placówki oświatowe
Przedszkole Miejskie nr 4 w Gostyniu
Realizacja innowacji pedagogicznej „Świat baśni światem dziecka”. Innowacja realizowana
była w II półroczu roku szkolnego 2019/2020 przez uczniów klasy VI SP 5 oraz dzieci 6 letnie z grupy „Krasnoludki”- PM 4.
W ramach realizacji innowacji zostały wykonane następujące działania:
- dzieci przedszkolne wykonały prace plastyczne do baśni autorstwa uczniów kl.VI, które
zostały wyeksponowane w przedszkolu,
- rodzice dzieci przedszkolnych wykonali ilustracje do wybranej baśni autorstwa rodziców
dzieci z kl. VI,
- z przesłanych przez rodziców dzieci przedszkolnych ilustracji powstał album „Świat baśni,
światem dziecka”.
Celem przeprowadzenia innowacji

było

nawiązanie współpracy pomiędzy szkołą

a przedszkolem. Innowacja pozwoliła także na wyzwolenie w dzieciach kreatywności poprzez
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tworzenie przez uczniów własnych utworów literackich oraz wykonanie prac plastycznych
przez dzieci przedszkolne i ich rodziców.
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Czarnego Legionu w Gostyniu
1. Realizacja innowacji pedagogicznych: „Bliżej siebie”, „Plastyczne odkrycia”, „Ja i mój
świat”. Innowacja metodyczno – organizacyjna dla I i II etapu edukacyjnego „Ja i mój świat”.
Innowacja zmierzała ku integracji, otwieraniu się ucznia, rozwinięciu w nim istotnych cech
warunkujących jego indywidualność. Kształtowanie skierowane było na potrzeby człowieka,
który poprzez różne doświadczenia osiąga umiejętności w poznawaniu siebie, wyrażaniu
swoich uczuć. Ważna w kształceniu była sama świadomość, samoocena, umiejętność wnikania
w swoje wnętrze, akceptacja wybranych wartości, współpraca i współdziałanie. W trakcie
realizacji innowacji starano się zapewniać w rozwoju ucznia równowagę uczuć i intelektu,
dojrzewania, świadomości własnego ja i rozwoju społecznego systemu wartości, równowagę
przeżyć przykrych i przyjemnych, pozytywną motywację i aktywność w doświadczaniu świata.
Formy realizacji nastawione były na współpracę uczniów I etapu kształcenia z uczniami II
etapu kształcenia.
Nadrzędnym celem programu było dostarczanie wiadomości i doświadczeń społecznych, które
zmierzają do prawidłowego kształtowania osobowości uczniów.
Efekty innowacji:
- integrowanie uczniów,
- kreowanie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu,
- podniesienie samooceny uczniów,
- odnoszenie się do innych ludzi z szacunkiem,
- rozwijanie umiejętności społecznych uczniów,
- budzenie otwartości uczniów na kontakty interpersonalne,
- kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania uczniów, możliwość zaistnienia
w grupie, poczucia się ważnym i dobrym,
- umiejętność właściwego wyrażania swoich uczuć,
- zmiana stosunku do kolegów słabszych, niepełnosprawnych,
- zagospodarowanie czasu wolnego.
2."Bliżej siebie"- Innowacja w zakresie integracji i dobrych manier.
Przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankiety wskazywały na potrzebę pracy
nad rozwojem kultury osobistej i stosowania zasad kulturalnego zachowania w różnych
sytuacjach. Istnienie w szkole oddziałów integracyjnych nie pozwala pominąć ucznia
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niepełnosprawnego, podkreśla potrzebę popularyzacji idei integracji oraz kształtowania postaw
i zachowań prospołecznych poprzez promowanie jej w środowisku szkolnym i lokalnym.
Głównym celem innowacji było podnoszenie kompetencji z zakresu tolerancji, integracji wśród
uczniów, rodziców i nauczycieli, umacnianie więzi opartych na stosowaniu dobrych manier
i współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Do realizacji programu innowacji zostali zaproszeni wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele.
3. Plastyczne odkrycia.
Zajęcia kółka plastyczno-technicznego dla uczniów klas I-III odbywają się od 2001 roku.
Działalność plastyczna wywiera ogromny wpływ na rozwój dziecka w młodszym wieku
szkolnym. Dzieci uspokajają się, uczą koncentracji i doprowadzania do końca rozpoczętego
zadania. U dzieci nieśmiałych udany efekt pracy przyczynia się do umocnienia poczucia
własnej wartości. Ponadto u wszystkich uczniów rozwijają się praktyczne umiejętności i zmysł
estetyczny.
Spontaniczna, radosna twórczość pomaga łączyć naukę z zabawą. Jest dla dziecka czymś
bliskim i naturalnym, a dla nauczyciela może być źródłem cennych informacji o uczniu.
Działania plastyczne są atrakcyjnymi i najczęściej bardzo lubianymi zajęciami w szkole.
Twórcze działania plastyczne należy potraktować jako atrakcyjny instrument w kształtowaniu
rozwoju dziecka.
4.Realizacja projektu unijnego pn. „Specjalne potrzeby – dobre szanse”.
Projekt zakłada wsparcie dla uczniów poprzez zajęcia dodatkowe, zajęcia dla uczniów
niepełnosprawnych i zajęcia pozaszkolne w formie wycieczek, a także wsparcie dla nauczycieli
poprzez studia podyplomowe, kursy i szkolenia. W ramach projektu doposażone zostaną
również pracownie matematyczna i przyrodnicza oraz zakupione zastaną pomoce dydaktyczne
i specjalistyczny sprzęt do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Gostyniu
Realizacja projektu unijnego pn. „Moja wiedza – moja przyszłość”.
Celem programu było podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez wzrost poziomu
kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy, w zakresie nauki języków obcych, nauk
matematyczno – przyrodniczych oraz postawy kreatywności, innowacyjności i pracy
zespołowej. Programem objęto 598 uczniów. Wsparcie otrzymało także 36 uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Program miał na celu także podniesienie kwalifikacji
46 nauczycieli.
Projekt został realizowany poprzez:

34
Raport o Stanie Gminy Gostyń


cykl zajęć dodatkowych dla uczniów m.in. w obszarze: przedmiotów matematyczno –
przyrodniczych i językowych (np. poprzez kółko „Młody naukowiec”), doskonalenia
właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy
zespołowej, np. poprzez kółko teatralne),



podniesienie

kompetencji

nauczycieli

w

zakresie

nauczania

przedmiotów

matematyczno – przyrodniczych i języków obcych,


wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, poprzez dedykowane działania i rozwój w tym zakresie
kompetencji nauczycieli,



doposażenie pracowni przedmiotowych i szkół w pomoce dydaktyczne dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gostyniu
1. Realizacja projektu unijnego pn. „Moja wiedza – moja przyszłość” – założenia projektu
opisane w SP Nr 2.
2. Pozyskanie środków finansowych na realizację programu rządowego „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa” w 2020 roku na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek szkolnych.
Priorytetem było rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, uatrakcyjnienie
księgozbioru biblioteki szkolnej oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.
Ponadto uzyskano zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych przez zwiększenie
udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek
w bibliotekach szkolnych oraz rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami
publicznymi.
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu
Realizacja innowacji pedagogicznych:
1. „Pięciominutówka ortograficzna” – opanowanie przez uczniów umiejętności i nawyku
bezbłędnego

pisania

poprzez

ugruntowanie

zasad

ortograficznych.

Realizowana

systematycznie, codziennie na początku każdej lekcji języka polskiego przez cały rok.
Codziennie wykonywano krótkie ćwiczenia niezależnie od realizowanego tematu lekcji.
2. „Podróże z Panem Tadeuszem” – miało na celu ugruntowanie wiedzy i umiejętności
z zakresu twórczości Adama Mickiewicza zdobytych na lekcjach języka polskiego. Starano się
rozszerzać wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie wybranych utworów Adama

35
Raport o Stanie Gminy Gostyń

Mickiewicza, ze szczególnym uwzględnieniem lektur obowiązkowych, głównie „Pana
Tadeusza”.
3. „Z przyrodą za pan brat” – skierowana dla uczniów klasy pierwszej: zainteresowanie
uczniów edukacją przyrodniczą, utrwalenie wiedzy przyrodniczej, w tym przestrzeni
geograficznej, utrwalenie postaw prospołecznych oraz umiejętność działania w grupie,
poznanie kultury innych państw, propagowanie przez uczestników postaw objawiających się
szacunkiem do innych narodowości, rozwijanie kreatywności i umiejętności wykorzystania
własnej pomysłowości, chęć powielania zdobytej wiedzy i umiejętności w szerszym gronie.
4. „Lubię matematykę” - innowacja skierowana dla uczniów klas trzecich. Rozbudzanie
i kształtowanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych, aktywizowanie ucznia, zachęcanie
do przejawiania inicjatywy i realizacji własnych pomysłów, rozwijanie umiejętności
poszukiwania nietypowych rozwiązań, wdrażanie do rozwiązywania różnych problemów
praktycznych, poszerzenie i pogłębienie wiedzy matematycznej uczniów o zagadnienia
wykraczające poza program nauczania.
5. Realizacja projektu unijnego pn. „Moja wiedza – moja przyszłość.
Szkoła Podstawowa im. Gustawa Eugeniusza Potworowskiego w Goli
Realizacja innowacji pedagogicznych:
1. „Czy znasz te bajki?”- celem projektu było rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,
wzbogacanie słownictwa, poznanie literatury dziecięcej, zainteresowanie legendami z regionu
gostyńskiego, integracja wewnątrzszkolna oraz nawiązanie i wzmocnienie współpracy
z rodzicami. Projekt realizowany we współpracy z rodzicami uczniów obejmował czytanie
wypożyczonych z biblioteki książek, prowadzenie dzienniczków lektur oraz stworzenie listy
pozycji wykorzystywanych do konkursów plastycznych, quizów tematycznych, inscenizacji
czytelniczych oraz 21- dniowej akcji czytelniczej pod kontrolą rodziców. Ważnym elementem
dydaktycznym było poznanie Legend Gostynia i okolic, wykonanie ilustracji oraz wystawa
prac. W podsumowaniu uczniowie wspólnie z rodzicami wykonali kolorowe zakładki do
książek, pracę przestrzenną do Kolorowej zagrody oraz w przebraniu postaci bajkowej czytali
przedszkolakom ich ulubione książeczki. Podsumowaniem projektu było wspólne popołudnie
z rodzicami, czytanie bajek, rozwiązywanie zagadek i uczestniczenie w tematycznych quizach
przygotowanych na tę okazję.
2. „Proszę Pani, już skończyłem. Co mam teraz robić?” Innowacja pedagogiczna będąca
odpowiedzią na potrzeby uczniów oraz oczekiwania rodziców, a także wyjście naprzeciw
wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej I etapu edukacyjnego.
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Adresatami innowacji byli uczniowie klasy II, a realizacja odbywała się w ramach
obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Celem innowacji było: zachęcenie do samodzielnego
rozwijania swoich umiejętności i poszerzania wiedzy, utrwalenie i doskonalenie umiejętności,
wyeliminowanie poczucia znudzenia na lekcji, danie szansy maksymalnego skupienia się na
zadaniu uczniom słabszym, bez odczuwania presji ze strony tych, którzy ukończyli zadanie,
a przede wszystkim uczenie szacunku i wskazywanie postawy akceptacji dla dzieci wolniej
przyswajających wiedzę. Uczniowie mogli maksymalnie wykorzystywać swoje możliwości
intelektualne, efektywnie wykorzystywać czas na lekcji oraz wykonywać zadania
odpowiadające ich zainteresowaniom, okazując postawę szacunku dla kolegów pracujących
w innym tempie.
Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie
Realizacja innowacji pedagogicznej „Myślograficzny zeszyt lektur”.
Myślografia to wizualizacja myśli, czyli sposób na tworzenie notatek z lekcji czy streszczeń
z książek. To też sposób na opracowanie wiedzy przed egzaminami. Metoda ta ma dwie
podstawowe zalety pobudza kreatywność i ułatwia zapamiętywanie. Wykorzystanie tej metody
jest niezwykle trafne, gdyż mózg człowieka lepiej reaguje na obraz niż treść.
Nowatorskie spojrzenie na edukację to sposób uczenia się rozumiany jako działanie ucznia.
Wprowadzenie podczas omawiania lektur graficznego sposobu zawartych w nich treści
sprawiło, że uczeń chętniej uczestniczył w zajęciach i aktywnie brał w nich udział.
„Myślograficzny zeszyt lektur” ma być przede wszystkim samodzielnie stworzoną pomocą
dydaktyczną dla uczniów, służącą do powtarzania wiadomości przed egzaminem ósmoklasisty.
Będzie to zbiór informacji o lekturach (bohaterach, problematyce, motywach, epokach) zebrany
w jednym miejscu, przygotowany samodzielnie w dowolnej, często ciekawej, graficznie
formie.
W każdym „Myślograficznym zeszycie lektur” powinny znaleźć się stałe elementy, które
udostępnia nauczyciel lub wykonane przez ucznia:
- tytuł i autor lektury,
- krótka notatka biograficzna autora, przedstawiona np. w formie osi czasu lub mapy myśli
z wykorzystaniem zdjęć i rysunków,
- rodzaj i gatunek literacki może być przedstawiony za pomocą symboli,
- elementy świata przedstawionego,
- problematyka utworu,
- refleksja dotycząca omawianego utworu,
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- ciekawe i znane cytaty,
-ciekawostki np. kody QR do stron internetowych z treścią lektury, prezentacjami itp.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Siemowie
Realizacja innowacji pedagogicznych:
1. „Moja Mała Ojczyzna – Siemowo, Kosowo i Gostyń” adresaci: uczniowie kl. IV – VII.
Zajęcia popołudniowe 1 raz w miesiącu – 2 godziny.
Cele:
• przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego Siemowa, Kosowa i Gostynia,
• rozwijanie poczucia tożsamości lokalnej i patriotyzmu związanego z Małą Ojczyzną,
• rozwijanie tolerancji i zrozumienia współistnienia różnych kultur,
• doskonalenie korzystania z nowoczesnych technologii.
W ramach prowadzonych zajęć uczniowie mieli możliwość bliższego

poznania historii

Siemowa, Kosowa i Gostynia oraz legend z nimi związanych; zapoznania się z sylwetkami
wybitnych, ciekawych postaci regionu, m.in.: Wawrzyńcem Skorupką, Stanisławem
Helsztyńskim. Uczniowie zapoznali się z tradycjami i zwyczajami regionalnymi oraz gwarą
wielkopolską.
2.„Szkolny Klub Gier Planszowych” - adresaci: uczniowie kl. IV – VIII. Zajęcia popołudniowe
1 raz w miesiącu – 2 godziny
Cele:
• stworzenie sytuacji i miejsca, w którym uczniowie mieliby możliwość grania w gry
planszowe,
• uzupełnienie bazy gier,
• zaproponowanie alternatywnej formy spędzania czasu dla każdej grupy wiekowej,
• integracja społeczna, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
• edukacja poprzez rozwijanie logicznych umiejętności oraz planowania czy układania strategii.
Podczas spotkań uczniowie mieli możliwość nawiązania współpracy w różnych grupach
wiekowych. Proponowane gry i planowane rozgrywki służyły rozwijaniu umiejętności
skupienia uwagi, logicznego myślenia, podejmowania decyzji oraz zdobywania nowej wiedzy.
Wspierały proces integracji nie tylko uczniów ze sobą, ale również nauczyciela z uczniami;
kształtowały postawy zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
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5.2. Stypendia socjalne i za wyniki w nauce dla studentów.
W 2020 roku studenci mieszkający na terenie gminy Gostyń mogli ubiegać się o otrzymanie
stypendiów. Pomoc finansowa przysługiwała studentom odbywającym studia I lub II stopnia
albo studia jednolite magisterskie w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym (tryb
stacjonarny lub niestacjonarny), którzy nie mieli więcej niż 26 lat.
Stypendium socjalne przysługiwało studentowi, w którego rodzinie dochód na osobę nie
przekraczał kwoty 792 zł netto (wyliczonej w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej)
i spełniał następujące warunki:


zaliczył kolejny rok studiów lub studiował na pierwszym roku studiów II stopnia,
rozpoczętych w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończył studia
pierwszego stopnia;



nie powtarzał z przyczyn innych niż zdrowotne roku studiów.

Przy ustalaniu dochodu uwzględniano dochody osiągane przez wszystkie osoby w rodzinie
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
O stypendium za wyniki w nauce mógł ubiegać się student, który spełnił następujące warunki:


zaliczył kolejny rok studiów lub studiował na pierwszym roku studiów II stopnia,
rozpoczętych w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończył studia I stopnia;



nie powtarzał roku studiów z przyczyn innych niż zdrowotne;



uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 90% maksymalnej skali ocen lub punktów
obowiązujących na danej uczelni.

Średnią ocen wyliczano jako średnią arytmetyczną na podstawie ocen lub punktów
z wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym złożenie
wniosku, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Studentowi pierwszego roku studiów
II stopnia, średnią ocen liczyło się na podstawie ocen uzyskanych w ostatnim roku
akademickim studiów I stopnia.
Podstawą do udzielenia pomocy materialnej był wniosek studenta, który należało złożyć
w Urzędzie Miejskim w Gostyniu.
Burmistrz Gostynia na rok akademicki 2020/2021 przyznał stypendia socjalne i za wyniki
w nauce 44 studentom. Wszystkie złożone przez studentów wnioski rozpatrzyła Komisja
Stypendialna. Ogółem złożono 5 wniosków o przyznanie stypendium socjalnego oraz
46 wniosków o stypendium za wyniki w nauce. Stypendium socjalne wynosiło 450,00 zł
miesięcznie, a za wyniki w nauce 400,00 zł miesięcznie.
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5.3. Program „Przyjazny Samorząd”.
Blisko 400 osób odebrało swoje karty w 2020 roku w ramach programu „Przyjazny samorząd”.
Program „Przyjazny samorząd” w gminie Gostyń działa od stycznia 2013 roku. Jest to lokalny
program wsparcia rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych i osób niepełnosprawnych. Karty
uprawniają do zakupu biletów ze zniżką na usługi i imprezy świadczone przez jednostki
organizacyjne gminy Gostyń. Ze zniżek można korzystać w Ośrodku Sportu i Rekreacji,
Gostyńskim Ośrodku Kultury „Hutnik”, Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu,
Muzeum w Gostyniu, a także w KS Akademia Piłkarska Reissa, który udziela rabatu członkom
rodzin wielodzietnych w wysokości 20 zł na każde dziecko za miesięczny abonament
treningów. Gostyńską kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy
(składające się z rodziców lub jednego rodzica mających pod opieką przynajmniej troję dzieci
w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko się uczy), rodziny
zastępcze z terenu gminy Gostyń (sprawujące opiekę nad przynajmniej trojgiem dzieci w wieku
do 18 lat lub 25 lat w przypadku, gdy dziecko się uczy) oraz osoby niepełnosprawne z terenu
gminy Gostyń (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności). Karta wydawana jest na nie dłużej niż 5 lat.

5.4. Program „Karta Dużej Rodziny”.
W 2020 roku wydano 634 Karty Dużej Rodziny w tym 363 tradycyjnych oraz
271 elektronicznych.
Od czerwca 2014 roku mieszkańcy naszej gminy mają również możliwość złożenia wniosku
o wydanie ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”. Karta uprawnia do zniżek, które oferowane
są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Posiadacze „Karty Dużej
Rodziny” mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży
spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. Wykaz podmiotów oferujących zniżki
można znaleźć na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr. Wszystkie miejsca
oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Od 1 stycznia 2019 roku prawo do posiadania „Karty Dużej Rodziny” przysługuje wszystkim
rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej
troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą
rodzinny dom dziecka. Prawo do „Karty Dużej Rodziny” przysługuje także dzieciom:


w wieku do 18. roku życia,
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w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole
wyższej,

bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy
w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe
warunki.

5.5. Dotacje dla placówek oświatowych niepublicznych.
Wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych:
a) 4 239 530,60 zł,
b) kształcenie specjalne – 587 740,16 zł.

Wysokość dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej:
a) 101 825,63 zł,
b) kształcenie specjalne – 164 273,76 zł.

6.INSTYTUCJE KULTURY
6.1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gostyniu.
W roku 2020 Biblioteka realizowała zadania podstawowe wynikające z ustawy, głównie
gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru w tym zakup nowości z dotacji
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakupiono ponad 2100 książek w tym ponad
440 książek za kwotę ponad 9000 zł z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Biblioteka odnotowała blisko 25000 odwiedzin, obsługiwała ponad 3800 użytkowników
i wypożyczyła ponad 53000 książek.
W ramach działalności podstawowej uruchomiono nową usługę – dostęp do książek
elektronicznych za pomocą platformy Legimi. Cieszy się ona zainteresowaniem czytelników,
którzy od lat pytali o takie rozwiązanie.
Z powodu pandemii wszystkie działania klubów i pracowni Biblioteki zostały przeniesione
w przestrzeń wirtualną. W tej formie odbywały się spotkania Klubu Książki, Pracowni
Komiksowej i Pracowni Literackiej, Klubu Fantastyki. Biblioteka uruchomiła również konkurs
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pisarski „Gostyński Dekameron”. Zebrane wiersze, felietony, opowiadania i plansze
komiksowe zostaną wydane w formie antologii.
Oddział dla Dzieci i Młodzieży przystąpił do sztandarowego projektu Instytutu Książki „Mała
Książka – Wielki Człowiek”. Dzięki temu dzieci odwiedzające bibliotekę otrzymywały za
darmo książkową wyprawkę czytelniczą.
Biblioteka jest bardzo aktywna w przestrzeni wirtualnej i medialnej. Od roku 2020 prowadzi
4

strony

internetowe:

(połączona

z

www.biblioteka.gostyn.pl,

Telewizją

Biblioteczną),

www.wirtualnabiblioteka.gostyn.pl
www.kryminalnymagiel.gostyn.pl,

www.bibliobus.gostyn.pl (zarazem jedyna strona w Polsce kompleksowo i fachowo traktująca
o bibliotekach mobilnych). Biblioteka prowadzi również cztery profile na portalu
społecznościowym. Pracownicy biblioteki regularnie goszczą na antenie TVP 3 Poznań i Radia
Poznań.
Bardzo ważnym wydarzeniem w roku 2020 była organizacja Festiwalu Retrokryminału
Kryminalny Magiel. Jest to jedyny w Polsce festiwal kryminału historycznego i jeden
z największych w kraju festiwali literackich, ukierunkowanych na kryminał. W imprezie wzięło
udział kilkunastu pisarzy reprezentatywnych dla gatunku, w tym trzech mistrzów: Marek
Krajewski, Ryszard Ćwirlej, Marcin Wroński. Przeprowadzono ogólnopolski konkurs literacki
rozstrzygnięty przez jury złożone z czołowych literaturoznawców. Odbyły się również
warsztaty literackie dla młodzieży. Z powodu pandemii wydarzenie prowadzono w formie
hybrydowej.
Biblioteka pozyskała dwie dotacje ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w łącznej kwocie ponad 27 000 zł. Dzięki temu stworzono platformę internetową
„Wirtualna Biblioteka”, w ramach której odbyły się spotkania z czołowymi pisarzami, np.:
Łukaszem Orbitowskim i Karoliną Wilczyńską. Wirtualna Biblioteka jest także miejscem
archiwizowania działalności sieciowej naszej placówki i została ściśle połączona z również
uruchomioną w 2020 Telewizją Biblioteczną. Telewizja Biblioteczna działa na portalu
społecznościowym i emituje 8 programów tematycznych nagrywanych w BPMiG w Gostyniu.
Drugim projektem realizowanym przez BPMiG było działanie „Biblioteka w drodze”, dzięki
któremu przeprowadzono 50 zajęć animacyjnych dla dzieci, w których wzięło udział ponad 500
najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich. Zadania łączyły czytanie z plastyką
i multimediami.

42
Raport o Stanie Gminy Gostyń

W roku 2020 uruchomiono trzeci w Polsce i pierwszy zaawansowany technologicznie
bibliobus, według standardów z Niemiec i Skandynawii. Dzięki temu rozwiązaniu koszty
eksploatacyjne obsługi czytelników na wsiach spadły dwukrotnie, zaś zasięg terytorialny
obsługi wzrósł dziesięciokrotnie. Bibliobus dowozi książki raz w tygodniu do mieszkańców
każdej wsi i do dwóch osiedli miejskich, obsługuje pikniki, pozwala organizować warsztaty
kulturalne, zabezpiecza dostarczanie książek dla seniorów i niepełnosprawnych. Na zakup
bibliobusu Gmina Gostyń przeznaczyła dotację celową w kwocie 50 000 zł. Bibliobus jako
zadanie unikatowe na skalę kraju jest obserwowany przez Bibliotekę Narodową i Instytut
Książki, a także MKiDN, o czym zapewniła nas w swoim piśmie wiceminister kultury Wanda
Zwinogrodzka.

Biblioteka mobilna

Pomimo obiektywnych trudności wynikających z pandemii, Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Gostyniu konsekwentnie realizowała swoją koncepcję programową dbając
o utrzymanie działalności podstawowej i rozwój celów strategicznych. Instytucja cieszy się
uznaniem, czego dowodzi najnowszy ranking bibliotek przygotowany przez Rzeczpospolitą
i Instytut Książki. BPMiG w Gostyniu zajęła w nim 7 miejsce w Wielkopolsce i 70 w Polsce
(na 800 sklasyfikowanych podmiotów i 8000 istniejących bibliotek).
6.2. Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” w Gostyniu.
Gostyński Ośrodek Kultury jest jedną z trzech instytucji kultury w gminie Gostyń. Jej
podstawowym zadaniem jest prowadzenie i organizowanie działalności kulturalnej dla
społeczności gminy Gostyń oraz upowszechnianie kultury lokalnej. W roku 2020 roku
z różnych ofert Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” skorzystało ok. 25 819 osób, w tym
między innymi:
- 14 649 widzów w Kinie „Pod Kopułą”,
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- 950 uczestników koncertów,
- 1275 uczestników konkursów, przeglądów i festiwali,
- 609 uczestników zajęć w sekcjach, ogniskach i zespołach.
Warto podkreślić, że mimo trudniejszej sytuacji wynikającej z obostrzeń epidemiologicznych
GOK „Hutnik” prowadził działalność kulturalną w formie stacjonarnej tak długo, jak było to
możliwe. Wypracowano reżim sanitarny, który pozwolił na działalność amatorskiego ruchu
artystycznego (sekcje kulturalne) do czasu całkowitego zamknięcia ośrodka. Dla dorosłych
uczestników sekcji ceramicznej przygotowano propozycję współpracy zdalnej i konsultacji
online z instruktorem, dzięki czemu osoby te, korzystając ze wsparcia instruktora, mogły
pracować w domu.
W ubiegłym roku udało się również zorganizować koncerty. Największą liczbę odbiorców
zgromadziły następujące koncerty:
- Raz Dwa Trzy,
- Stare Dobre Małżeństwo,
- operetka „Kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa”.
Poza tym w ubiegłym roku odbyły się koncerty innych artystów, w tym: koncert Tarantino
Unplugged czy Lubelskiej Federacji Bardów. Część zaplanowanych koncertów, w tym Króla
czy Ireny Santor trzeba było odwołać z przyczyn epidemiologicznych.
Niesłabnącym zainteresowaniem od lat cieszą się w „Hutniku” występy kabaretów
i wydarzenia typu stand-up. W 2020 roku gostynianie mogli obejrzeć Stand-up Michała Kutka
„Do skutku”. Inne, zaplanowane na 2020 rok, z przyczyn epidemiologicznych, zostały niestety
przełożone.
W roku 2020, z powodów epidemiologicznych, nie udało się zrealizować żadnego spektaklu
w ramach programu Teatr Polska. Zrealizowano natomiast:
- widowisko Teatru Muzycznego „Iwia” „Operetka wczoraj i dziś”,
- spektakl ekologiczny dla najmłodszych „Podniebna misja”.
Wydarzenia jakie miały miejsce w dziedzinie kultury w 2020 r.:
- Gostyński Festiwal Fantastyki GOSTKON 2020 – ok. 600 uczestników,
- Gostyńskie Rockowania Festival 2020, których gwiazdą był zespół Acid Drinkers – ponad
300 uczestników,
- Drzwi Otwarte Sekcji GOK „Hutnik” – prezentacja oferty wszystkich sekcji kulturalnych
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działających w GOK – ok. 100 uczestników,
- Ferie zimowe i Lato 2020 – oferta zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży w czasie ferii
zimowych i wakacji letnich – ok. 1700 uczestników.
Jednak z przyczyn epidemiologicznych nie odbyły się też inne cykliczne wydarzenia, jak:
- Gostyńskie Konfrontacje Gitarowe,
- Gala Piosenki Przedszkolnej,
- Drugi Gostyński Rekord Gitarowy,
- Dni Gostynia 2020.
Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami:
GOK „Hutnik” w roku 2020 kontynuował współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami.
Jesteśmy domem dla Stowarzyszenia Dom Europejski, Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet
„Jestem”, Stowarzyszenia Gostyński Futsal. GOK „Hutnik” wspierał też merytorycznie
organizacje m.in. w zakresie pisania wniosków o dotacje (Polski Związek Emerytów,
Rencistów i

Inwalidów Oddział Rejonowy w Gostyniu,

Związek Kombatantów

Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych). Jest również miejscem spotkań
i prób zespołu muzycznego pod kierunkiem Sylwestra Jerzyka.
Nowe inicjatywy powstałe w 2020 r.:
- sekcja ukulele pod kierunkiem Przemysława Rychlika,
- Apteczka z Kulturą – Gostyńska Pomoc Kulturalna – propozycje codziennych zadań do
zrealizowania z dziećmi w domu w czasie zamknięcia ośrodka kultury z powodu obostrzeń
pandemicznych, publikowane na profilu społecznościowym na Facebooku,
- zespół Hutnika4Band złożony z pracowników GOK „Hutnik”, w składzie: Justyna Juskowiak
(wokal), Michał Gumienny (piano), Michał Pasieracki (gitara basowa), Tomasz Organiszczak
(gitara akustyczna). Zespół nagrał utwory z okazji Dnia Dziecka, wystąpił w czasie letniego
pikniku artystycznego na tarasie, nagrał także świąteczne aranżacje kolęd, które dostępne są na
profilu GOK „Hutnik” na Facebooku,
- „Gitariada” – cykl spotkań dla pasjonatów gitary (dzieci, młodzież i dorośli).
W czasie trwania pandemii pracownicy ośrodka aktywnie angażowali się w pomoc dla
mieszkańców miasta. Z inicjatywy pracowników ośrodka, we współpracy z Urzędem Miejskim
i MGOPS w Gostyniu, powstała grupa wolontariuszy kierująca pomoc do starszych
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mieszkańców Gostynia, którzy ze względów bezpieczeństwa nie mogli zrobić zakupów
artykułów pierwszej potrzeby. Pracownicy ośrodka zaangażowali się także w akcję roznoszenia
maseczek ochronnych seniorom zamieszkałym na terenie gminy Gostyń.
Kino „Pod Kopułą”.
W 2020 roku z oferty Kina „Pod Kopułą” skorzystało 14 649 widzów.
Największą popularnością wśród dorosłych widzów cieszyły się filmy: „365 dni” – 2323
widzów, „Psy 3„ – 847 widzów, „Mayday” – 859 widzów, „Jak zostałem gangsterem. Historia
prawdziwa” – 682 widzów. Natomiast największym zainteresowaniem młodszej widowni
cieszyły się filmy: „Gang zwierzaków” – 825 widzów, „Tajni i fajni” – 590 widzów, „Naprzód”
– 338 widzów.
W roku 2020 Kino „Pod Kopułą” kontynuowało realizację Interdyscyplinarnego Programu
Edukacji Medialnej i Społecznej” KINO SZKOŁA, złożonego z różnorodnych form
edukacyjnych, których celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych
i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów. W 2020 roku
w ramach programu „KinoSzkoła” zrealizowano między innymi tematy: ”Jaka jest twoja
supermoc? Uwierz w siebie!”, „U babci jest słodko, świat pachnie szarlotką”, „Stereotypy
i uprzedzenia jako bariery w kontakcie z drugim człowiekiem”, „Jak przetrwać trudne momenty
w życiu?”, „Jak się czuje osoba odrzucana przez grupę?”, „Każdy dar jest szczególny czyli jak
dbać o swoje talenty?”, „Czy strach ma wielkie oczy? Jak pokonywać własne słabości?”

6.3. Muzeum w Gostyniu.
Muzeum swoją działalnością obejmuje powiat gostyński. Utrzymuje doskonałe relacje
z pozostałymi instytucjami kultury Gminy Gostyń: Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy
w Gostyniu i Gostyńskim Ośrodkiem Kultury „Hutnik” oraz licznymi miejscowymi
organizacjami pozarządowymi. Muzeum w Gostyniu w minionym roku współpracowało
z: Archiwum Państwowym w Lesznie, Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Archiwum
Archidiecezjalnym w Gnieźnie, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Miejską
Biblioteką Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie, Muzeum Okręgowym w Lesznie,
Muzeum Regionalnym w Kościanie, Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka
w Krotoszynie, Muzeum Śremskim, Muzeum Ziemi Rawickiej, Poznańskim Towarzystwem
Przyjaciół Nauk, Wydziałem Historii UAM w Poznaniu, Związkiem Miast Polskich, Poznańską
Grupą Artystyczną „Strefa wyobraźni”, Domem Polskim w Żytomierzu, Studenckim Klubem
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Polskim w Żytomierzu, Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919,
Polskim Związkiem Filatelistów, Stowarzyszeniem Oficerów Rezerwy 69. Leszczyńskiego
Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” i Garnizonu Leszno,
Śląskim Towarzystwem Genealogicznym we Wrocławiu, Centrum Kultury Biblioteki
w Piaskach, Gminnym Centrum Kultury w Poniecu.
Zakres działania to :
- gromadzenie zabytków poprzez zakupy, dary, depozyty itp.,
- opracowywanie pozyskanych zbiorów samodzielne lub przy współpracy ze specjalistami oraz
prowadzenie dokumentacji naukowej w programie MusNet,
- inwentaryzacja zbiorów w księdze inwentarzowej muzealiów,
- aranżowanie ekspozycji stałej i okresowe jej modyfikowanie oraz organizacja wystaw
czasowych, z zasobów własnych bądź wypożyczonych,
- dokonywanie zakupów oraz przyjmowanie darów w zakresie wydawnictw (książki,
czasopisma), opracowywanie i inwentaryzacja w księdze bibliotecznej,
- publikowanie katalogów, przewodników po wystawach, materiałów informacyjnych,
promocyjnych, a także przygotowywanie informacji dla lokalnych mediów, strony internetowej
i profilu facebookowego,
- udostępnianie zbiorów i dokumentacji uczniom, studentom, pracownikom naukowym,
- wydawanie promes na prace archeologiczne w powiecie gostyńskim,
- wypożyczanie muzealiów do innych muzeów w celu ekspozycji poza placówką,
- przygotowywanie zbiorów do kopiowania, reprodukcji oraz ich digitalizacja,
- organizowanie spotkań, konferencji i prelekcji z zakresu historii regionalnej,
- pokój zagadek (Escape Room) – rezerwacja odwiedzin, nadzór w zakresie bezpieczeństwa,
- współpraca z innymi instytucjami kulturalno-oświatowymi, organizacjami pozarządowymi
i zakładami pracy,
- oprowadzanie wycieczek po Gostyniu i regionie.

W 2020 roku:
- zakupiono 11 eksponatów za kwotę 8538,25 zł oraz pozyskano jako dary 22 eksponaty
o wartości 13 990,00 zł,
- pozyskano i zainwentaryzowano 16 pozycji druków zwartych i czasopism na łączną kwotę
292,70 zł, w tym w formie daru pozyskano 9 pozycji o łącznej wartości 173,00 zł,
- bieżące zakupy i dary wprowadzono do programu MUS-NET,
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- Muzeum zwiedziło 755 osób,
- z pokoju zagadek skorzystały 133 osoby,
- odnotowano 407 100 (łącznie 2 602 100) odsłon strony internetowej gostyńskiego Muzeum.
Uroczystości patriotyczne, państwowe i lokalne:
- organizacja uroczystości ku czci „czarnolegionistów” – złożenie wieńcy,
- złożenie wieńca w rocznicę wybuchu II wojny światowej, w rocznicę rozstrzelania gostynian
na Rynku, w rocznicę rozstrzelania przez Niemców 6 Polaków w Klonach.
Inne imprezy i przedsięwzięcia:
- współorganizacja rekonstrukcji „Wypędzenie niemieckiego okupanta Gostyń 1945”,
- uczestnictwo w projekcie Dziennik Turystyczny (Wander Book),
- współorganizacja Festiwalu „Kryminalny Magiel”,
- współpraca w organizacji Gry Miejskiej,
- kontynuacja digitalizacji gostyńskiej prasy i zasobów archiwalnych oraz ich umieszczanie na
stronie internetowej Muzeum,
- redakcja strony internetowej Muzeum oraz strony www.it.gostyn.pl i profilu facebookowego.

Wystawy czasowe:
- współorganizacja wystawy „Wielkopolscy organicznicy”,
- organizacja wystawy plastycznej Poznańskiej Grupy Artystycznej „Strefa wyobraźni”,
- organizacja wystawy „Lalki świata” ze zbiorów Muzeum Lalek w Pilźnie,
- organizacja wystawy plastycznej „Zapach pamięci” Beaty Orlikowskiej,
- organizacja wystawy „Bitwa pod Lenino”.

Wystawy plenerowe:
- współorganizacja wystawy plenerowej „Kryminalny Gostyń”.

Konferencje popularnonaukowe:
- organizacja konferencji popularnonaukowej „Pomoc niesiona przez ludność cywilną
oddziałom II konspiracji na terenie Wielkopolski – wybrane przykłady”.
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Prelekcje:
- organizacja prelekcji dr. Jerzego Łojko „Gostyń jako miasto Europy. Przyjęcia do prawa
miejskiego w XVIII wieku”.
Spotkania:
- organizacja spotkania podsumowującego „Noc Muzeów – Gostyńską Noc z Żywiołami”,
- organizacja spotkania promującego numer 6. „Rocznika Gostyńskiego”,
- współorganizacja wirtualnego spotkania z Piotrem Zychowiczem – historykiem i pisarzem.

Konkursy:
- współorganizacja 9. Gostyńskiego Urodzinowego Konkursu Internetowego,
- współorganizacja Majowego Konkursu Internetowego o przeszłości ziemi gostyńskiej.
Działalność redakcyjna, badawcza i wydawnicza:
- wydanie drukiem 6. numeru „Rocznika Gostyńskiego”,
- wydanie drukiem książki „Godurowskie i drogoszewskie parantele” autorstwa Ryszarda
Kołodziejczaka (wspólnie z Biblioteką Publiczną w Piaskach i Urzędem Gminy w Piaskach),
- zlecenie wykonania skanów księgi miasta Gostynia z lat 1478-1529 w Archiwum
Archidiecezjalnym w Poznaniu,
- prace redakcyjnie i druk 7. numeru „Rocznika Gostyńskiego”,
- współpraca przy tworzeniu tekstów o Gostyniu i powiecie gostyńskim do pism: „Przegląd
Wielkopolski”, „Kronika Wielkopolski”, „Panorama Wielkopolskiej Kultury”, „Rocznik
Gostyński” – przygotowanie tekstów, redakcja,
- prowadzenie kwerend archiwalnych w poszukiwaniu materiałów źródłowych do historii
Gostynia,
- opracowanie redakcyjne i językowe materiałów pokonferencyjnych,
- kontynuacja digitalizacji gostyńskiej prasy oraz zasobów archiwalnych i ich umieszczanie na
stronie internetowej Muzeum,
- prowadzenie i redakcja strony internetowej Muzeum oraz strony www.it.gostyn.pl oraz
profilu facebookowego,
- zlecanie tłumaczenia tekstu w języku obcym dotyczącego historii Gostynia i okolic.
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7.KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Komunikacja społeczna stanowi podstawę wszelkich relacji społecznych jest ważnym i ciągle
dziejącym się systemem dostarczania i wymiany informacji oraz ważnym elementem
funkcjonowania samorządu. Pozwala między innymi na szerokie informowanie o działaniach,
zadaniach realizowanych przez Gminę, o nowych inwestycjach, wydarzeniach i imprezach, ale
również o wszelkiego rodzaju zagrożeniach między innymi wynikających np. z anomalii
pogodowych.

7.1. Działania informacyjne.
W 2020 roku przygotowano 66 wydań serwisu informacyjnego „Gostyńskie e-Wieści
z Ratusza”, które trafiły do kilkuset odbiorców newslettera. Na bieżąco redagowano strony
internetowe www.gostyn.pl, www.organizacje.gostyn.pl. Przygotowano numer „Gostyńskich
Wieści z Ratusza” podsumowujący prace samorządu w 2020 roku, a także omawiający kwestie
dwóch obwodnic Gostynia wraz z wizualizacją ich przebiegu. „Gostyńskie Wieści z Ratusza”
trafiły do wszystkich gospodarstw domowych w gminie Gostyń. Publikacja była bezpłatna.
Prowadzono także fanpage „Dzieje się w Gostyniu” na Facebook’u i Instagram’ie oraz kanał
w portalu YouTube. W ramach współpracy z mediami przygotowywano odpowiedzi dotyczące
pracy samorządu.

7.2. Projekty i kampanie.
Jestem z Gostynia
Istotnym elementem działalności w zakresie komunikacji społecznej była również realizacja
różnego rodzaju projektów. Od stycznia 2016 r. funkcjonuje projekt „Jestem z Gostynia”. Jego
początki dotyczyły witania nowych mieszkańców gminy Gostyń drobnym upominkiem – na
początku były to ręczniki kąpielowe, a od 2019 roku kocyki. Projekt został dobrze przyjęty
przez mieszkańców gminy w związku z tym zdecydowano o jego rozwinięciu. Bazując na
przywiązaniu gostynian do swojej małej ojczyzny przygotowano materiały promocyjne
opatrzone logo „Jestem z Gostynia”, które służą do realizacji celów promocji wewnętrznej.

Kampanie billboardowe
Gmina Gostyń przeprowadziła w 2020 roku billboardowe kampanie informacyjne.
W 3 punktach miasta – na ul. Poznańskiej, Nad Kanią i Leszczyńskiej zawisły billboardy
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w związku z wybuchem pandemii w zdecydowanej większości dotyczyły działań związanych
z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Na bilbordach pojawiły się m.in.
podziękowania dla naszych bohaterów, #zostańwdomu. W ostatnich miesiącach pojawił się
billboard poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu. Przestrzeń billboardowa udostępniana była
także bezpłatnie lokalnym organizacjom pozarządowym do propagowania wydarzeń
skierowanych do mieszkańców gminy Gostyń.
Gostyński Pakiet Antykryzysowy
W związku z wybuchem pandemii koronawirusa samorząd zdecydował o przygotowaniu
Gostyńskiego Pakietu Antykryzysowego, który zawierał zestaw niezbędnych informacji dla
mieszkańców w tym dotyczących m.in. zwolnień w czynszu dla przedsiębiorców, wsparcia
oferowanego przez instytucje okołobiznesowe, działania administracji w pandemii,
funkcjonowania oświaty, kultury i sportu w pandemii, gminnych inwestycji w pandemii, oraz
polityki podatkowej i finansowej. W ramach działań informacyjnych przygotowano 3 filmy –
Gostyński Pakiet Antykryzysowy, Co dalej z basenem? Co dalej z przedszkolami i żłobkami?
Akcje związane z pandemią
Wspólnie z Gostyńskim Ośrodkiem Kultury „Hutnik” oraz Miejsko Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej organizowano dwukrotnie akcję „Zostań wolontariuszem”, w ramach
której powstała grupa wolontariuszy pomagających w pandemii mieszkańcom Gostynia m.in.
roznosząc maseczki seniorom, robiąc niezbędne zakupy. Wspólnie z Gostyńskim Ośrodkiem
Kultury „Hutnik” przygotowano również informacje dotyczące zdalnych zakupów
i możliwości dowozu posiłków dla osób samotnych i niepełnosprawnych w okresie pandemii.
Materiały informacyjne były publikowane na gminnych stronach oraz drukowane i dostarczane
w razie potrzeby mieszkańcom. Przygotowano również materiały informacyjne dotyczące
zasad kwarantanny oraz akcji oddawania osocza przez ozdrowieńców.

Kampanie EKOlogiczne
W 2020 roku przeprowadzono dwie kampanie promocyjno-informacyjne poświęcone ekologii
- „Gostyń EKOlogiczny” oraz „Gostyńska kranówka”.
W ramach akcji „Gostyń EKOlogiczny” przeprowadzono szeroką kampanię informacyjną
poświęconą gminnemu programowi wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła, segregacji
odpadów, nowych nasadzeń drzew na terenie gminy, w tym nasadzeń miododajnych oraz
pomysłowi powstania w Gostyniu łąk kwietnych. W ramach działań przeprowadzono także we
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współpracy z lokalnymi mediami konkurs wiedzy, przygotowano także ekogadżety opatrzone
logo „Gostyń EKOlogiczny”.
W ramach akcji „Gostyńska kranówka” wspólnie z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji
w Gostyniu przygotowano materiały informacyjne dotyczące walorów i jakości gostyńskiej
wody z kranu. Powstał film informacyjno-promocyjny, materiały informacyjne, które zostały
opublikowane w gminnych kanałach informacyjnych oraz w lokalnych mediach. W ramach
działań przeprowadzono także we współpracy z lokalnymi mediami konkurs wiedzy,
przygotowano również ekogadżety opatrzone logo „Gostyń EKOlogiczny”.
Gostyń świętuje niepodległość
Wybuch pandemii zmienił nasze codzienne życie, ale także święta narodowe, w tym możliwość
świętowania odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z ogólnonarodowym
lockdownem przygotowano kampanię „Gostyń świętuje niepodległość”, w ramach której
zachęcano mieszkańców do wywieszania flag 11 listopada, a także 27 grudnia w dniu wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. W ramach akcji przygotowano także film z wystąpieniem
zastępcy burmistrza z okazji 11 listopada.

7.3. Współpraca gospodarcza.
We współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego
kontynuowano cykl akcji z zakresu promocji lokalnej gospodarki w kraju i za granicą oraz
pomoc dla miejscowych firm, m.in. poprzez przygotowywanie i udział lokalnych firm
w wizycie studyjnej na targach budowlanych w Dreźnie, organizację kolejnej edycji konkursu
„Debiuty Biznesu” promującego nowo powstałe firmy, zainicjowanie działań na rzecz
integracji pracowników z Ukrainy i ich rodzin – przy zaangażowaniu ze strony samorządu
i samorządowych instytucji kultury.
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami otoczenia biznesu oraz
rynku pracy kooperowano przy działaniach wspierających lokalnych mikro, małych i średnich
przedsiębiorców, w tym rzemiosła – m.in. poprzez wsparcie kontynuowanego projektu
obejmującego doradztwo biznesowe oraz szkolenia i warsztaty dla rozpoczynających
działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców będących w początkowej fazie rozwoju swych
firm oraz organizację cyklu konsultacji w zakresie udzielania pomocy prawnej.
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7.4. Współpraca zagraniczna.
Pandemia koronawirusa zmieniła dotychczasowe formy i zasady współpracy międzynarodowej
samorządu oraz mieszkańców gminy Gostyń. W związku z wielomiesięcznym lockdownem
w wielu państwach w tym w Polsce, brakiem możliwości podróżowania współpraca przeniosła
się do internetu. Gostyń aktywnie choć zdalnie uczestniczył w pracach Polsko-Niemieckiej
Grupy Roboczej, działającej w ramach Związku Miast Polskich.
Prowadzono bieżącą wymianę informacji z przedstawicielami miast partnerskich Steinach
(Niemcy), Kekava (Łotwa), Stowarzyszenia „Europa Ponad Podziałami” (Francja), a także
z Dreznem (Niemcy) oraz zaprzyjaźnionymi środowiskami na Ukrainie i we Włoszech –
ustalając możliwości realizacji wspólnych projektów i przedsięwzięć.
Wspólnie z Muzeum w Gostyniu oraz Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Gostyń
przygotowano dwujęzyczną publikację z materiałami ze współorganizowanej przez Gminę
Gostyń konferencji międzynarodowej „Nigdy więcej wysiedleń!”, poświęconej deportacjom
i przymusowym wysiedleniom w XX i XXI wieku. Publikacja za pomocą tradycyjnej poczty
trafiła do osób w kraju i za granicą zaangażowanych we współorganizację wydarzenia.

53
Raport o Stanie Gminy Gostyń

8. POMOC SPOŁECZNA
8.1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
W 2020 r. pomocą społeczną, zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej, zostało objętych
545 rodzin, gdzie zamieszkiwało 1136 osób. Ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej
skorzystało 389 rodzin.
Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pienieżnych
pomocy społecznej gminie Gostyń w latach 2017-2020
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Główne powody korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (pieniężnych i niepieniężnych)
to długotrwała lub ciężka choroba (325 rodzin), bezrobocie (199 rodzin), ubóstwo (173
rodziny),

niepełnosprawność

(252

rodziny),

bezradność

w

sprawach

opiekuńczo

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (77 rodzin), alkoholizm (50 rodzin),
potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności (44 rodziny), bezdomność (22 osoby).

Wybrane przyczyny korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w
gminie Gostyń w latach 2017-2020 (liczba rodzin)
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu chcąc redukować występujące
problemy w rodzinach podjął konkretne działania w ramach Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych na lata 2015-2020 oraz programów celowych zatwierdzonych przez
Radę Miejską w Gostyniu.
Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym.
W 2020 roku z pomocy w formie opłacenia kosztów schronienia w ośrodkach dla
bezdomnych korzystało średnio 11 osób.
Działania podejmowane przez MGOPS w 2020 roku związane z przygotowaniem pomocy
osobom bezdomnym w ramach Programu Zima 2020 realizowanego w miesiącach: styczeń,
luty, marzec, listopad, grudzień 2020 to:


monitorowanie sytuacji osób bezdomnych, uzależnionych oraz samotnych wspólnie ze
Strażą Miejską w Gostyniu,



wydawanie ciepłego posiłku osobom potrzebującym: średnio w miesiącu 15 osób
skorzystało z tej formy pomocy,



zabezpieczenie schronienia osobom bezdomnym: z terenu Gminy Gostyń średnio 11
osób przebywało w schroniskach, z którymi współpracuje MGOPS Gostyń,



organizowanie przez pracowników socjalnych odzieży i obuwia zimowego dla osób
potrzebujących.

Ponadto we współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Gostyniu w ramach
pomocy żywnościowej z Lokalnego Banku Żywności w 2020 roku Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Gostyniu zakwalifikował do pomocy w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 234 osoby.
Wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej.
W 2020 roku wydano 10 decyzji uprawniających do bezpłatnego korzystania ze
świadczeń zdrowotnych. Jedno postępowanie zakończyło się umorzeniem, dwie decyzje
zostały wygaszone, natomiast w jednym przypadku wydano postanowienie o pozostawieniu
wniosku bez rozpoznania.
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Przyznanie

pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego na leki z programu

„Gostyński ryczałt na leki”.
Kolejny rok realizowany był projekt socjalny przeznaczony dla osób w wieku
emerytalnym, osób przewlekle chorych i dla osób niepełnosprawnych ponoszących wydatki na
zakup leków. Celem projektu jest skierowanie pomocy finansowej adresowanej do
mieszkańców gminy Gostyń, klientów Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
przekraczających kryteria dochodowe uprawniające do pomocy społecznej, osób w wieku
poprodukcyjnym, osób przewlekle chorych, osób niepełnosprawnych ponoszących wydatki na
zakup leków zleconych przez lekarza.
W 2020 roku 73 osoby korzystały z pomocy w formie specjalnego zasiłku celowego na
leki z programu „Gostyński ryczałt na leki”. Łączna kwota udzielonych zasiłków wyniosła
30 529,39 zł.
Realizacja programu „Fachowiec dla seniora”.
Celem programu „Fachowiec dla seniora” jest bezpłatna pomoc w zakresie drobnych
napraw domowych dla mieszkańców gminy Gostyń. Usterki można było zgłaszać osobiście,
telefonicznie bądź e-mailowo do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gostyniu. Program realizowany jest we współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Gostyniu. W 2020 roku w ramach programu pomocy udzielono 2 osobom,
na 5 złożonych wniosków.
Praca socjalna.
Praca socjalna w 2020 r. jako podstawowe i najważniejsze działanie była prowadzona
przez pracowników socjalnych i Zespół Obsługi Klientów. Skierowana ona była do osób
znajdujących się w trudnej sytuacji, z którą samodzielnie nie potrafiły sobie poradzić, a która
stanowiła podstawową barierę pełnego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Ponadto
asystenci rodzin prowadzili szeroko rozumianą pracę z rodziną na podstawie wspólnie
opracowywanych planów pracy z rodziną. Biuro Obsługi Klienta w 2020 r. przyjęło 1866
wniosków w zakresie pomocy społecznej. Wydano 36 skierowań do specjalistów, tj. do
psychologa (17), prawnika (37) i terapeuty (2). Pracownicy socjalni przeprowadzili 2 079
wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania rodzin, z czego 133 to wywiady
alimentacyjne osób zobowiązanych; zawarli z klientami 73 kontrakty socjalne oraz
przeprowadzili pracę socjalną z 2155 rodzinami/osobami.
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Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi.
Świadczenie usług opiekuńczych polegające na pomocy w zaspokajaniu codziennych
życiowych potrzeb osobom spełniającym kryteria realizowane jest przez Spółdzielnię Socjalną
„ARKA”.
Na terenie gminy realizowane są również specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi. Są to usługi opiekuńcze świadczone przez osoby posiadające
staż w jednej z następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej
pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce
oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem
umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji,
innej jednostce niż wymienione powyżej świadczącej specjalistyczne usługi dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.
Liczba wydanych decyzji o świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy Gostyń
w latach 2017 – 2020.
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Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi w roku 2020 wyniosła 107, natomiast
specjalistycznymi usługami oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 19 osób. Łączna
liczba godzin prowadzonych usług to 40 015 na kwotę 1 251 506,65 zł.
Dożywianie dzieci.
Dożywianie w szkołach to zadanie realizowane w zależności od zgłaszanych przez
rodziców i pedagogów szkolnych potrzeb w odniesieniu do obowiązujących kryteriów
dochodowych. Zadanie to wykonywane jest w ramach realizowanego przez gminę programu
osłonowego „Posiłek w szkole i w domu”. Dożywianie w formie wydawania posiłków
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prowadzone było w 9 punktach w tym w 3 na wsi. W 2020 r. z tej formy pomocy korzystało 56
dzieci na łączną kwotę 32 257,00 zł.
Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca
gminy w tym domu.
W 2020 roku Gmina Gostyń ponosiła odpłatność za 34 osoby skierowane do domów
pomocy społecznej na łączną kwotę 942 394,88 zł. Osoby zobowiązane wniosły na poczet
skierowań odpłatność w wysokości 12 174,41 zł.
Liczba wydanych decyzji o skierowaniu do domów pomocy społecznej dla mieszkańców
gminy Gostyń w latach 2017 – 2020
Rok
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Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych
potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
Na mocy Uchwały Rady Miejskiej Gostynia Nr XV/191/16 z dnia 10 marca 2016 roku
powołany został program „Aktywni na rzecz Gminy Gostyń”. W działaniach programu
„Aktywni na rzecz Gminy Gostyń” w 2020 roku łącznie uczestniczyło 35 klientów Ośrodka,
z którymi podpisano 46 kontraktów socjalnych. W ramach programu klienci realizowali
następujące działania: utrzymanie porządku na terenie należącym do Gminy Gostyń,
roznoszenie korespondencji Ośrodka i ZGKiM, roznoszenie biuletynów informacyjnych
„Wieści z Ratusza”, itp. Na realizację programu „Aktywni na rzecz Gminy Gostyń” wypłacono
zasiłki celowe na łączną kwotę 55 321,00 zł.
W dniu 24 grudnia 2020 roku wspólnie z fundacją „Wolne miejsce” zorganizowano 50 paczek

wigilijnych dla najbardziej potrzebujących. Paczki zostały przekazane w dniu Wigilii.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu w 2020 roku włączył się
po raz kolejny w projekt realizowany przez PCPR w Gostyniu „Mikołaje 2020”. W ramach
projektu przekazano osobom starszym, niepełnosprawnym i dzieciom z Gminy Gostyń łącznie
93 paczki: 42 dla osób dorosłych i 51 dla dzieci.

58
Raport o Stanie Gminy Gostyń

8.2. Realizacja zadań wynikających z Ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz Ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne.
Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych.
W 2020 roku wypłacono 235 rodzinom świadczenie z tytułu dodatków
mieszkaniowych. Kwota przyznanych w 2020 roku dodatków mieszkaniowych wyniosła 586
367,87 zł.
Przyznawanie i wypłacanie dodatków energetycznych.
Zryczałtowany dodatek energetyczny został wypłacony 33 rodzinom na kwotę
5 033,33 zł. Dodatek energetyczny jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, a jego
wypłaty dokonuje MGOPS w Gostyniu w imieniu gminy Gostyń.
8.3. Realizacja zadań wynikających z Ustawy o świadczeniach rodzinnych.
Ustalanie uprawnień i wypłacanie świadczeń rodzinnych wraz z przysługującymi
dodatkami i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku
opiekuńczego, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się
dziecka oraz zasiłku dla opiekuna.
W 2020 r. wypłacono świadczenia rodzinne wraz z przysługującymi dodatkami i zasiłki
pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia
rodzicielskie, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłki dla opiekuna
w łącznej kwocie 7 618 654,11 zł.

8.4. Realizacja zadań wynikających z Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”.
Ustalanie uprawnień i wypłacanie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się
żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażająca jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Liczba rozpatrywanych wniosków w 2020 r. wyniosła 4. Wypłacono 4 zasiłki na łączną
kwotę 16 000,00 zł.
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8.5. Realizacja zadań wynikających z Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Ustalanie

uprawnień

i

wypłacanie

świadczeń

z

funduszu

alimentacyjnego,

przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych.
W 2020 r. przyjęto do realizacji 105 wniosków o wypłacenie świadczeń
alimentacyjnych. Liczba wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego to 1421
świadczeń na ogólną kwotę 597 835,00 zł.
W 2020 r. kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych – z tytułu wypłaconych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wyniosła 146 607,32 zł w tym kwota 144 870,51 zł
stanowiła spłatę odsetek ustawowych.
W 2020 r. przekazano 85 informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników
alimentacyjnych do Biura Informacji Gospodarczej.

8.6. Realizacja zadań wynikających z Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Ustalanie uprawnień i wypłacanie świadczeń wychowawczych.
W 2020 r. przyjęto do realizacji 490 wniosków. Liczba wniosków złożonych
elektronicznie wyniosła 322. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 32 352 452,36 zł.
Liczba wypłacanych świadczeń wychowawczych średnio miesięcznie wynosiła 5400
świadczeń. Wysokość zwrotu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych w 2020 roku
wyniosła 2 500,00 zł (2 postępowania administracyjne).

8.7. Realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.
Od dnia 1 lipca 2018 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu realizuje
zadania w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (Dz. U. poz. 1061).
Świadczenie Dobry Start przysługuje w wysokości 300 zł jednorazowo.
W 2020 r. przyjęto do realizacji łącznie 2465 wniosków z tego elektronicznie złożono 1707
wniosków. Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 1 026 000,00 zł. Ze świadczenia
skorzystało 3406 uczniów.
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8.8. Realizacja zadań wynikających z Ustawy o systemie oświaty.
Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na
terenie Gminy Gostyń.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest stypendium szkolne
i zasiłek szkolny. W 2020 r. wypłacono 112 dzieciom stypendia szkolne w kwocie 79 365,00 zł
i 2 osobom zasiłek szkolny w kwocie 1 000,00 zł.
8.9. Realizacja zadań wynikających z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Gmina Gostyń zatrudniała na swoim terenie 2 asystentów rodzin, którzy w 2020 r. obejmowali
swoim wsparciem 21 rodzin, z czego 8 rodzin było zobowiązanych do współpracy przez Sąd.
W rodzinach, gdzie realizowana była asystentura zamieszkiwało 47 dzieci. Całkowity koszt
realizacji zadania w roku 2020 wyniósł 121 825,55 zł.
Ośrodek w Gostyniu współfinansował pobyt 16 dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę
45 534, 90 zł oraz 3 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na kwotę 42 531,94
zł. Ogółem na ten cel przeznaczono 83 103,03 zł.

9. OŚRODKI WSPARCIA
9.1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu jest w gminie Gostyń jednym z ośrodków
wsparcia

dziennego

dla

osób

przewlekle

psychicznie

chorych

(Typ

A)

oraz

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne
zaburzenia zwłaszcza neurologiczne (Typ B). Dom dysponuje 31 miejscami. W 2020 r. z usług
ŚDS skorzystało rotacyjnie 37 osób w tym 13 uczestników z niepełnosprawnościami
sprzężonymi.
Rok 2020 r. ze względu na pandemię Covid -19 był rokiem szczególnym w zakresie
funkcjonowania tego typu placówki. Działalność Domu, ze względu na konieczność
zachowania bezpieczeństwa dla uczestników i pracowników ŚDS, musiała być ograniczona
i dostosowana zarówno do obowiązujących obostrzeń, jak również do możliwości uczestników,
ale także do warunków lokalowych.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu w początkowym okresie pandemii nie
zawiesił całkowicie działalności. Prowadził ją codziennie od poniedziałku do piątku,
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prowadząc zajęcia z wykorzystaniem metod na odległość oraz zgodnie z obowiązującym
obostrzeniami i zaleceniami wypracowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej. W godzinach pracy Ośrodka zawsze na miejscu gotowi byli pracownicy do
udzielania nagłej pomocy, wymagającym tego uczestnikom.
W celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, po wprowadzeniu nowej organizacji
pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz po konsultacji z Powiatową Stacją SanitarnoEpidemiologiczną

postanowiono

o

zawieszeniu

działalności

pracowni

kulinarnej

i komputerowej. Pozostałe pracownie prowadziły zajęcia zgodnie z wprowadzonymi
procedurami sanitarnymi.
W związku z wydłużającą się sytuacją pandemiczną, brakiem możliwości fizycznego
uczestnictwa w zajęciach, pracownicy ŚDS nie pozostawali bierni i oferowali szeroki zakres
wsparcia z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji. Prowadzone były między
innymi:
- zajęcia online – codziennie od godz. 10:00,
- zajęcia online z psychologiem, które odbywały się w czwartki każdego tygodnia.
Nagrywano zajęcia na płyty i przekazywano je uczestnikom, pomagało to w rozwijaniu ich
umiejętności życia codziennego, angażowało ich w rozwiązywanie różnych zadań. Uczestnicy
i ich rodziny mogli również liczyć na wsparcie psychologiczne, a zajęcia w tym zakresie były
prowadzone w czwartki i piątki – telefonicznie, online i za pomocą kamery. Ważnym aspektem
pracy kadry ŚDS było aktywizowanie uczestników zawodowo (współpraca z Zakładem
Aktywizacji Zawodowej i Centrum Integracji Społecznej, pomoc w formie zatrudnienia
uzyskało 2 uczestników). Dwa razy w tygodniu terapeuci odbywali poprzez telefon rozmowy
terapeutyczne z uczestnikami i ich rodzinami.
Przygotowywano zadania domowe i dostarczano je uczestnikom do domów wraz
z niezbędnymi materiałami do prowadzenia terapii. Przeprowadzano również ciekawe
konkursy, w których zwycięzców wyróżniano nagrodami.
W okresie świątecznym bardzo ważnym elementem współpracy był osobisty kontakt
opiekunów w domach uczestników, każdy otrzymał prezent świąteczny i życzenia.
O uczestnikach pamiętano również w szczególnie ważnym dla nich dniu, a mianowicie w dniu
urodzin.
W funkcjonowaniu Środowiskowego Domu Samopomocy bardzo ważną rolę odgrywa
promocja poprzez media społecznościowe (FB) działalności ośrodka i jego pracy na rzecz osób
z niepełnosprawnościami. Dzięki takiemu wyjściu na zewnątrz większe grono osób może
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poznać czym zajmują się podopieczni Domu, między innymi zamieszczane są tam prace
domowe uczestników. Dostarczane są także informacje o działaniach ŚDS i o możliwościach
uzyskania wsparcia do każdego domu uczestnika.
Kadra Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu zaangażowała się w początkowym
okresie pandemii SARS-CoV-2 także w szycie maseczek ochronnych na potrzeby
funkcjonowania różnych służb Gminy Gostyń. Uszyto ponad 2 tys. maseczek na potrzeby
instytucji gminnych i wolontariuszy. Maseczki otrzymali również uczestnicy ośrodka.
W poniższej tabeli prezentuje się efekty prowadzonej w 2020 r. działalności:
LP
1.

Formy zajęć
Zajęcia on-line

Efekty prowadzonej działalności
- podtrzymywanie w miarę możliwości umiejętności nabytych w czasie stacjonarnego
pobytu na zajęciach: czytanie, pisanie, liczenie, wiedza o świecie, sprawności fizycznej,
umiejętności prowadzenia rozmowy,
- zapewnienie stałego kontaktu,
- nabycie nowej umiejętności wykorzystywania niestandardowych sposobów
komunikowania się,
- obsługa komunikatorów internetowych oraz mediów społecznościowych,
- poszerzenie kontaktów poza godzinami pracy ŚDS.

2.

Zadania domowe

- podtrzymywanie w miarę możliwości umiejętności nabytych w czasie stacjonarnego
pobytu na zajęciach: czytanie, pisanie, liczenie, wiedza o świecie, sprawności fizycznej,
umiejętności prowadzenia rozmowy,
- organizacja czasu wolnego,
- dostosowanie zadań do możliwości indywidualnych uczestnika,
- wykonanie prac plastycznych,
- udział w konkursach ogłaszanych przez ŚDS,
- współpraca z rodzinami i opiekunami uczestników,
- usprawnianie motoryki.

3.

Rozmowy terapeutyczne

- wykorzystanie telefonu,
- utrzymanie stałego kontaktu z uczestnikiem,
- nawiązanie stałej współpracy z rodzinami i opiekunami uczestników,
- możliwość udzielenia szybkiego wsparcia i pomocy.

4.

Terapie:
kulinarna

- zwiększenie stopnia samodzielności wśród uczestników w czynnościach
samoobsługowych,
- układanie menu dostosowane do własnych możliwości oraz sporządzanie listy
produktów niezbędnych do wykonania potraw,
- pod nadzorem dokonywanie zakupów,
- poznanie zasad BHP,
- porządkowanie stanowiska pracy,
- poznanie zasad obsługi urządzeń AGD: kuchenki, zmywarki, mikrofalówki, miksera,
- doskonalenie posiadanych i poznanych technik oraz umiejętności.
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plastyczna

ogólnoużytkowa

- poznanie nowych technik plastycznych typu mozaika, wydrapywanka, rysunek kredką
martwej natury, monotypia, rysowanie pisakiem na kartkach barwionych,
- udział w warsztatach lepienia z gliny oraz poznanie techniki wytwarzania z gliny,
wypalania i zdobienia,
- zwiększenie umiejętności manualnych i percepcyjnych – rysowanie, posługiwanie się
nożyczkami, igłą do szycia,
- możliwość indywidualnego i swobodnego wypowiadania się oraz tworzenia w zakresie
dostępnych środków plastycznych,
- kształtowanie i rozwijanie umiejętności artystycznych,
- wyrażanie emocji i przeżyć w toku swojej aktywności,
- poznanie nowych zainteresowań i ich rozszerzenie,
- rozwijanie kreatywności,
- eliminacja stresu,
- samodzielne wykonanie kartek okolicznościowych, umiejętność doboru wzoru i
materiału,
- nauka haftowania ściegiem krzyżykowym i za igłą, wykonanie serwetki,
- zwiększenie koncentracji uwagi na danej czynności oraz orientacji przestrzennej,
- rozwój wrażliwości artystycznej i twórczości podopiecznych,
- wykonywanie dekoracji, elementów i biżuterii z masy solnej,
- rozwijanie funkcji manualnych i motoryki,
- wykonanie ozdób świątecznych, choinkowych, bombek z różnych materiałów,
- doskonalenie techniki ozdabiania przedmiotów decupage.
- wykonywanie prostych czynności porządkowych, zamiatanie, odkurzanie, mycie podłóg
i umywalek,
- dbanie o rośliny doniczkowe,
- rozwijanie umiejętności praktycznych z wykorzystaniem przedmiotów i urządzeń
gospodarstwa domowego,
- posługiwanie się narzędziami ogrodniczymi z zachowaniem bezpieczeństwa,
wykonywanie prac sezonowych na działce ogrodowej,
- rozszerzenie wiedzy o otaczającym świecie,
- rozwój sprawności ruchowej i manualnej,
- nabycie umiejętności współdziałania w grupie, podziału obowiązków,
- zwiększenie motywacji uczestników do działania na różnych płaszczyznach,
- ukazanie możliwości korzystania z zasobów przyrody.

silvoterapia

- poznanie sposobu uprawy warzyw, owoców i roślin ozdobnych,
- zwiększenie estetyki, poczucia piękna otaczającego świata,
- poznanie sezonowości uprawy roślin zgodnie z porami roku,
- zwiększenie umiejętności praktycznych,
- nabywanie umiejętności brania odpowiedzialności za własne czyny i zachowanie,
- gromadzenie darów przyrody i wykorzystanie w terapii.

komputerowa

- zwiększenie zakresu samodzielności uruchamiania komputera i obsługi urządzeń z nim
współpracujących: drukarki i skanera,
- przyswajanie umiejętności praktycznego korzystania z komputera w czasie wolnym,
- poznanie programu graficznego paint, poznanie narzędzi, figury programu ich
zastosowanie, tworzenie prostych rysunków na podstawie szablonów,
- udoskonalenie umiejętności rozpoznawania liczb, liczenia prostych działań, w programie
edukacyjnym matematycznych, umiejętność zastosowania kalkulatora,
- udoskonalenie pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi - program edukacyjny
"ortografia",
- udoskonalenie sprawności grafomotorycznej - ćwiczenia w programach graficznych;
Paint- odwzorowywanie kształtów, szlaczków, kolorowanki,
- poznanie podstawy tworzenia prezentacji pps,
- nabywanie umiejętności tworzenia i formatowania tabeli w edytorze tekstu,
- nabywanie umiejętności formatowania tekstu - zmiana wielkości czcionki, zastosowanie
klawiszy caps lock, tab, shift delete,
- doskonalenie umiejętności wstawianie grafiki do tekstu,
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- zwiększenie umiejętności spostrzegania, logicznego myślenia, szybkiego reagowania,
kojarzenia elementów i faktów oraz pamięci,
- doskonalenie, ćwiczenie pamięci, logicznego myślenia, kojarzenia wzorów, kształtów w
grach logicznych,
- nauka pisania własnych tekstów, sprawozdań z imprez - redagowanie gazetki,
- poznanie obsługi aparatu fotograficznego, edytowanie zdjęć, graficzna obróbka,
- zwiększenie wykorzystania i zastosowania internetu, wyszukiwanie informacji,
- poznanie tajniki nakręcenie filmu, poznanie obsługi kamery, filmowanie i zmontowanie
filmu reklamującego ŚDS.
muzyczna i teatralna

- poznanie tekstów i melodii nowych piosenek,
- śpiewanie piosenek – usprawnianie aparatu mowy i oddechu, poprawa dykcji,
- ćwiczenie umiejętności odróżniania i identyfikowania dźwięków – odgłosy dnia
codziennego,
- rozszerzenie współpracy w grupie podczas wspólnego śpiewania,
- przełamanie barier nieśmiałości,
- poznanie sylwetek znanych kompozytorów oraz gatunków muzycznych,
- rozładowanie stresu i napięć emocjonalnych,
- nauka tekstów piosenek i ról teatralnych, zwiększenie zakresu pamięci,
- poznanie instrumentów muzycznych oraz sposobu grania na nich,
- zwiększenie umiejętności rytmicznych i tanecznych,
- zwiększenie zakresu podstawowych kroków tanecznych i udział w zabawach
grupowych,
- wspomaganie i rozwój uzdolnień muzycznych,
- wyrażanie emocji związanych z muzyką,
- rozwój psychomotoryczny i orientacji muzycznej poprzez zajęcia taneczne,
- zwiększenie motywacji do działania,
- dobór, opracowanie i przygotowanie programów artystycznych i muzycznych
stosownych do okoliczności,
- umożliwienie swobodnego i indywidualnego wypowiadania się,
- wyrabianie umiejętności własnego „ja” w pracy twórczej na scenie,
- rozwój inwencji twórczej poprzez zabawy integracyjne i edukacyjne,
- tworzenie własnych kompozycji ruchowych i tanecznych.

biblioterapii i
kompetencji społecznych

- rozmowa o sprawach ważnych, hierarchizowanie potrzeb własnych i w akceptowalny
sposób mówienie o swoich potrzebach,
- nabywanie umiejętności korzystnego wyrażania siebie oraz określanie swoich mocnych
i słabych stron,
- umiejętne korzystanie z zasobów biblioteki, samodzielne wypożyczanie książek,
dokonanie wyboru literatury wg zainteresowań,
- opowiadanie własnymi słowami, przełamywanie niepewności,
- poznanie możliwości zagospodarowania czasu wolnego,
- wzrost możliwości werbalnych i niewerbalnych,
- nabywanie umiejętności słuchania czytanych tekstów,
- czytanie tekstu ze zrozumieniem,
- okazywanie emocji adekwatne do sytuacji,
- poszerzenie wiedzy o otaczającym świecie,
-rozwój zainteresowań audycjami TV i radiowymi dostosowanymi do poziomu
uczestników,
- zwiększenie wiary we własne siły i możliwości,
- rozwój cech indywidualnych uczestników,
- zwiększenie motywacji do działania,
- utrwalanie podstawowych wiadomości o otaczającym świecie,
- rozwój inwencji twórczej poprzez zabawy integracyjne i edukacyjne,
- czytanie na głos książek i prasy, rozwój zainteresowań literackich,
- okazywanie emocji adekwatne do sytuacji,
- kształtowanie wytrwałości i podejmowanie własnych, samodzielnych decyzji,
- kształtowanie i rozwijanie zainteresowań,
- nauka prawidłowych postaw społecznych, obywatelskich i zachowań,
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- umiejętne prowadzenie rozmów (słuchanie, przetwarzanie informacji, przekonywanie,
negocjowanie),
- przygotowanie do radzenia sobie z powstającymi zmianami życiowymi,
- nabywanie umiejętności efektywnego działania w sytuacjach konfliktowych,
- radzenie sobie z porażką,
- nabywanie umiejętności, które przyczyniają się do skutecznej interakcji z otoczeniem,
- nauka komunikacji niewerbalnej,
- uczenie radzenia sobie z emocjami,
- kształtowanie akceptacji i tolerancji innych ludzi,
- podtrzymanie dotychczasowej wiedzy, usprawnianie uwagi i pamięci.
5.

Rehabilitacja
- gimnastyka,
- zajęcia na pływalni,
- zajęcia w kręgielni oraz
na torach bowlingu,
- turnieje
wewnątrzośrodkowe,
- gry i zabawy terenowe,
-spacery,
- Nordic Walking,
- wycieczki,
- zabawy taneczne,
- spotkania integracyjne.

- podtrzymywanie ogólnej sprawności fizycznej i samodzielności,
- zapobieganie bierności,
- udział w zawodach sportowych,
- zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej i społecznej,
- udział w grach i zabawach terenowych,
- udział w turnieju warcabowym, zapoznanie z zasadami gry,
- rozwój umiejętności współpracy podczas gier zespołowych, rywalizacji,
- korygowanie wad sylwetki,
- rozwój motoryki małej i dużej,
- ukazanie form rekreacji i pożytecznego spędzania czasu wolnego,
- nauka kulturalnego zachowania w miejscach publicznych,
- nauka zaradności życiowej,
- poznanie zasad bezpieczeństwa na drodze i korzystania z komunikacji miejskiej,
- wyrabianie umiejętności zdrowej rywalizacji,
- udział w grach zespołowych w wodzie i podczas spacerów,
- korzystanie z różnych form aktywności sportowej,
- nauka zdrowej rywalizacji.

6.

Psychoterapia
-indywidualne
konsultacje z
psychologiem dla
uczestników, rodzin i
opiekunów,
-treningi grupowe z
psychologiem
zwiększające motywację,
pogłębiające zrozumienie
siebie i innych.

- wskazanie możliwości kierowania i stymulowania własnym rozwojem,
- zwiększenie motywacji uczestników do działania, pogłębienie zrozumienia siebie i
otoczenia,
- zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach międzyludzkich oraz
podnoszenie świadomości uczestników i ich umiejętności głębszego poznania,
- sporządzanie opinii psychologicznej,
- zwiększenie pewności siebie i własnej oceny przez uczestników,
- zwiększenie umiejętności interpersonalnych,
- zajęcia indywidualne i grupowe dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- konsultacje dla rodzin uczestników,
- praca w Zespole Wspierająco – Aktywizującym,
- wskazanie celów i metod pracy terapeutycznej w Indywidualnych Planach Postępowania
Wspierająco Aktywizujących,
- ocena rezultatów terapeutycznych.

7.

Aktywizacja zawodowa
- Zajęcia grupowe z
doradcą zawodowym,
- Spotkania
indywidualne z doradcą
zawodowym.

- konstruowanie CV i listu motywacyjnego,
- rozmowy aktywizujące,
- rozeznanie lokalnego rynku pracy chronionego oraz form aktywizacji zawodowej
prowadzonej przez inne instytucje,
- kierowanie uczestników do ZAZ i WTZ.

W 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy dysponował budżetem w wysokości
1.018.054,09 zł, w tym dotacja z budżetu Wojewody Wielkopolskiego wynosiła 803.160,50 zł,
dotacja z budżetu gminy 161.610,99 zł oraz z programu STOP COVID-19, Bezpieczne systemy
społeczne w Wielkopolsce – 53 282,60 zł.
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Powierzchnia lokalowa obecnej siedziby ŚDS to 360,80 m2. W ubiegłym roku rozpoczęto
działania mające na celu wybudowanie nowej siedziby, w której nie byłoby barier
architektonicznych, a obiekt spełniałby wszystkie kryteria dostępności dla osób ze
szczególnymi potrzebami. Mimo prowadzonych do tej pory remontów i prób dostosowania
obecnego budynku ŚDS do wymaganych standardów jest to w pełni niemożliwe. Budynek
został przeznaczony w 1998 roku na Środowiskowy Dom Samopomocy i zaadaptowany
z istniejącego wówczas biurowca. Na tamten czas spełniał on swoją funkcję i był przeznaczony
dla 15 osób. Niestety architektura budynku i istniejące warunki nie pozwalają na dostosowanie
go w pełni do potrzeb uczestników i zapewnienie odpowiedniego poziomu specjalistycznych
zajęć terapeutycznych w obecnych pomieszczeniach. Powierzchnia działki, na której
zlokalizowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyniu nie daje także żadnych
możliwości rozwojowych.

WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W § 21 ROZPORZĄDZENIA I JEJ
EFEKTY
W związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz ograniczeniem działalności ŚDS zgodnie
rekomendacjami MRPiPS, współpraca z innymi podmiotami w 2020 r. była zawężona
i obejmowała głównie działania na odległość.
Działalność ŚDS jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym dzięki
prowadzonym działaniom na zewnątrz.

Uczestnicy Domu znajdują w nim odpowiednie

miejsce dla zaspokojenia swoich potrzeb, rozwijania własnych umiejętności społecznych
i praktycznych, zainteresowań i samorealizacji. Dzięki uczestnictwu w zajęciach mają
możliwość poszerzenia swojego zamkniętego kręgu znajomych, ograniczającego się zazwyczaj
do rodziny, poznania nowych ciekawych ludzi. Przede wszystkim ludzi z pasją co wpływa
również na rozwój zainteresowań uczestników. Dom stwarza nowe możliwości dla tych osób,
ale i też dla ich rodzin. W ciągu roku można zaobserwować ogólny wzrost poziomu wiedzy
i motywacji uczestników oraz zainteresowanie nowych środowisk pobytem w ŚDS.

9.2. Dzienny Dom „Senior +”.
Dzienny Dom „Senior+” w Gostyniu jest placówką pobytu dziennego, ośrodkiem wsparcia dla
osób w wieku emerytalnym powyżej 60 roku życia z terenu gminy Gostyń. Oferuje 50 miejsc
pobytowych. Zadaniem domu jest stworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego
przebywania w nim osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy. Z odległych części miasta,
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najstarszym uczestnikom oraz osobom mającym problemy z poruszaniem Dom zapewnia
transport na zajęcia oraz powrót do domu. W 2020 z usług DDS+ w Gostyniu skorzystały 53
osoby.
W 2020 roku Dzienny Dom „Senior+” w Gostyniu realizował projekt „Moduł II – Zapewnienie
funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób
Starszych „Senior+” na lata 2015–2020 – Edycja 2020.
Od 1 stycznia do 10 marca 2020 Dzienny Dom Senior+ funkcjonował zgodnie z przyjętym
planem. Od dnia 11 marca poleceniem Burmistrza Gostynia oraz decyzją Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 12 marca stacjonarna działalność Domu została zawieszona. Dom
wznowił usługi stacjonarne 8 czerwca i zgodnie z

wytycznymi GIS funkcjonował

w zwiększonym reżimie sanitarnym. Od dnia 14 września 2020 ze względu na
zakwalifikowanie powiatu gostyńskiego do czerwonej strefy, postanowieniem Burmistrza,
a następnie decyzją Wojewody z dnia 20 października Dzienny Dom „Senior+” został
ponownie zawieszony w usługach stacjonarnych.
W okresach zawieszenia stacjonarnej działalności Dom świadczył usługi na zewnątrz,
w miejscach zamieszkania seniorów oraz zdalnie.
W czasie największego zagrożenia epidemiologicznego, podczas zakazu opuszczania domów
przez seniorów pracownicy Domu wspierali uczestników poprzez codzienne zakupy,
dostarczanie posiłków, realizację recept i innych zgłaszanych przez seniorów potrzeb.
Terapeuci wykorzystując własne zasoby oraz dostarczone przez seniorów (materiał, gumę)
szyli maseczki ochronne i dystrybuowali je wśród uczestników.
Kadra Domu wspierała seniorów w wypełnieniu nadmiaru czasu wolnego i

w celu

przeciwdziałania samotności m.in. przez codzienne rozmowy telefoniczne, videorozmowy
przez Messenger, dostarczanie materiałów do terapii zajęciowej, propozycji ćwiczeń
fizycznych w domu, zadań do treningu umysłu, prasę i książki do domu seniorów. Wsparcie
w chwilach kryzysu zapewniał dyżurujący psycholog.
Pracownicy Dziennego Domu „Senior+” w Gostyniu świadczyli usługi pomocy również dla
seniorów niebędących uczestnikami DDS+. Ogłoszenia o możliwości zgłaszania potrzeb
zostały umieszczone w internecie na profilu Dziennego Domu „Senior+” w Gostyniu, w prasie
lokalnej oraz na plakatach w sklepach spożywczych.
Usługi dla seniorów zrealizowane w 2020 roku:
1. Usługi socjalne: w ramach zadania DDS+ zapewnił uczestnikom wyżywienie tj. dwudaniowy
obiad dostarczany przez firmę cateringową oraz podwieczorek, kawę i herbatę. Łącznie
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wydano 7 690 posiłków. Z usług socjalnych: korzystania z pralki, suszarki, prysznica i pomocy
w zakresie czynności dnia codziennego tj. higienicznych seniorzy korzystali podczas pobytu
stacjonarnego.
2. Usługi opiekuńczo-terapeutyczne:
- zajęcia z psychologiem grupowe i indywidualne mające na celu rozwój wewnętrzny,
zmotywowanie do aktywności, zaakceptowanie starości czy pomoc w przeżyciu żałoby;
w okresie zawieszenia działalności stacjonarnej dyżur telefoniczny;
- dyżur pielęgniarza (stacjonarny): comiesięczne pomiary parametrów - ciśnienia, glukozy we
krwi, kontrola wagi i ogólnego stanu zdrowia;
- zapewnienie pomocy i wsparcia przy czynnościach dnia codziennego seniorom
o ograniczonych możliwościach fizycznych lub z demencją;
- zakupy dla seniorów w czasie pandemii i zawieszenia działalności Domu;
- ćwiczenia umysłu: forma zajęć mająca na celu ćwiczenia pamięci, spostrzegawczości,
koncentracji

uwagi

w różnej

formie:

zabaw

edukacyjnych,

ćwiczeń

językowych,

rozwiązywanie krzyżówek, wykreślanek, gier stolikowych, ćwiczenia z magicznym stołem;
realizowana również w formie usług na zewnątrz;
- zajęcia tematyczne: związane z obchodami świąt, tematami ważnymi w życiu człowieka,
zajęcia logopedyczne, pogadanki z pielęgniarzem;
- zajęcia muzyczne to cotygodniowe wspólne spotkania przy śpiewie oraz spotkania chóru,
który uświetnia święta i spotkania integracyjne w DDS+. Celem zajęć jest relaksacja,
odprężenie, realizacja swoich zainteresowań, nauka nowych utworów muzycznych; zajęcia
kontynuowane z grupą poprzez aplikację Messenger. W 2020 r. uczestniczka zdobyła
wyróżnienie w muzycznej części XX Ogólnopolskiego Festiwalu artystycznego „ Bez Barier –
Święta Góra 2020” nagrywając utwór „Dumka na dwa serca”;
- zajęcia teatralno - taneczne – to aktywizacja seniorów pod względem artystycznym, realizacja
ukrytych umiejętności, talentów, rozwój zainteresowań, integracja i wspólna zabawa podczas
zajęć. Przygotowanie montażu słowno-muzyczno-tanecznego to również ćwiczenia pamięci,
koncentracji i uwalnianie emocji. Efekty zajęć seniorzy wykorzystywali czytając i nagrywając
utwory dla przedszkolaków.
- terapia zajęciowa to zajęcia manualne, plastyczne, rękodzieła, krawieckie - korzystanie
z różnych technik w celu usprawniania manualnego, poprawy koordynacji wzrokoworuchowej, cierpliwości, rozwój zainteresowań, zajęcia realizowane również na zewnątrz
poprzez dostarczanie materiałów do terapii seniorom do domów;
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- zajęcia ogrodnicze to forma terapii mająca na celu poprawę stanu zdrowia psychicznego,
odprężenie i relaks i jednocześnie dbanie o otoczenie DDS+: ogródki, taras, sadzenie kwiatów,
pielenie, koszenie trawy, prowadzenie grządki ziołowej;
- zajęcia kulinarne to umożliwienie eksperymentowania, nauki zdrowego żywienia, realizacji
hobby i okazja do większej integracji uczestników, pomoc w przygotowaniu poczęstunku na
spotkania okolicznościowe;
- zajęcia komputerowe – zapoznanie z nowymi technologiami, pomoc w razie potrzeby
udzielana była również zdalnie;
- rozmowy wspierające – w czasie zawieszenia działalności rozmowy telefoniczne
oraz videorozmowy przez komunikator Messenger.
3. Usługi edukacyjno - kulturalno-oświatowe.
- zajęcia edukacyjne: np. z zaproszonymi gośćmi m.in. z policjantem, bibliotekarką,
przedstawicielami firm, instytucji; wspólne czytanie wartościowych artykułów; pogadanki
edukacyjne z pielęgniarzem i innymi specjalistami; w 2020 roku odbyło się spotkanie
w Wirtualnej Bibliotece z pisarką Karoliną Wilczyńską zorganizowane w ramach współpracy
z BPMIG w Gostyniu oraz wirtualne wykłady p. Uli Kowalczuk na kanale EduSenior;
- tematyczne warsztaty Pt. „Scrapbooking - tworzenie okolicznościowych kartek”;
- spotkania z ciekawymi ludźmi np. przedstawicielami firm, pasjonatami, hobbystami,
przedstawicielami innych jednostek, autorami;
- biblioterapia – to indywidualne lub wspólne czytanie ciekawych pozycji książkowych,
artykułów prasowych oraz wspólna dyskusja, w czasie zawieszenia działalności dostarczanie
książek i czasopism we współpracy w BPMIG w Gostyniu i Biblioteką Mobilną;
- kino seniora – to udział seniorów specjalnie dla nich przygotowanej ofercie GOK Hutnik
oraz wspólne oglądanie filmów, seriali czy programów przyrodniczych;
4. Usługi

aktywizujące społecznie, integrujące:

w 2020

przedstawienie jasełkowe

zaprezentowali seniorom uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sikorzynie oraz przedszkolaki
z Przedszkola Niepublicznego „Bajka”, z okazji Dnia Babci i Dziadka wystąpiły przedszkolaki
Przedszkola Miejskiego nr 5 w Gostyniu oraz odbył się koncert dzieci i nauczycieli
Państwowej Szkoły Muzycznej z Gostynia. Na występy najmłodszych z Przedszkola Piotruś
Pan seniorzy zostali zaproszeni do GOK Hutnik, w DDSenior+ odbyła zabawa walentynkowa
z gościnnym występem zespołu „Tęcza” działającym przy Centrum Kultury w Piaskach,
uczestnicy wzięli udział w balu maskowym w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach.
W celu poznania zawodu fizjoterapeuty wizytę seniorom złożyli Gostyńscy uczniowie, spędzili
z seniorami całe przedpołudnie ćwicząc i uczestnicząc w zajęciach terapeutycznych. W 2020
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roku rozpoczęto współpracę z Młodzieżową Radą Miejską Gostynia, w ramach której odbyło
się pierwsze spotkanie zapoznawczo-integrujące przy wspólnych grach i śpiewach, a 8 marca
panie zostały obdarowane przez młodzież kwiatkami z okazji Dnia Kobiet. Seniorzy czytali
dzieciom opowiadania odwiedzając dzieci w przedszkolach, w czasie zawieszenia działalności
nagrywali, czytając w domach. Dzięki współpracy z wieloma instytucjami seniorzy odebrali
mnóstwo miłych życzeń oraz upominki z okazji Dnia Seniora np. od przedszkolaków,
Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz życzeń świątecznych.
5. Zajęcia aktywności ruchowej i kinezyterapii. W czasie stacjonarnego funkcjonowania
placówki zadanie zostało wykonane według planu, seniorzy aktywnie korzystali
z zaproponowanych działań. Podczas zawieszenia działalności zajęcia były przeprowadzane
zdalnie, materiały instruktażowe przekazywane seniorom, oraz w zależności od potrzeb
i wyrażenia zgody przez seniora, masaże i indywidualne zabiegi udzielane w domu seniora
z zastosowaniem reżimu sanitarnego:
- codzienna grupowa gimnastyka ranna i popołudniowa – mająca na celu rozgrzanie organizmu
przed całodniowym funkcjonowaniem, utrzymanie w jak najlepszej kondycji fizycznej
i poprawa wydolności organizmu;
- zajęcia na sali ćwiczeń ze sprzętem typu bieżnią i przyrządami gimnastycznymi
oraz z wykorzystaniem kabiny UGUL– ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb
i możliwości uczestnika, usprawnianie manualne;
- masaże lecznicze i relaksacyjne – według indywidualnych potrzeb uczestników;
- gry grupowe i zespołowe typu bule, kręgle fińskie, dart, krążki - zachęcenie do aktywnego
spędzania czasu wolnego, seniorzy uczestniczyli w wyjazdowym turnieju w bule
zorganizowanym na bulodromie w Strzelcach Wielkich;
- wyjścia na gostyńską Kręgielnię;
- wyjazdy na wycieczki, pikniki – to wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu, poznanie
nieznanych miejsc, poprawa nastroju i pogłębienie więzi;
- spacery, nordic walking.
Dzienny Dom Senior+ w Gostyniu w roku 2020 prowadził gminne programy polityki
senioralnej (ze względu na ograniczenia covidowe w mniejszym zakresie):
- Gostyńska Karta Seniora – wydano 35 kart seniora,
- Bransoletka Życia – wydano 30 bransoletek,
- Prowadzenie klubu seniora Złota Jesień – cotygodniowe spotkania w Dzienny Domu Senior+.
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10.WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
10.1. Zasady współpracy Gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi.
Współpraca gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi.
Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem dla samorządu. Podejmują działania
w zakresie różnych inicjatyw społecznych. Współpraca organizacji pozarządowych
z samorządem terytorialnym stwarza szansę na lepsze zorganizowanie wspólnego celu:
poprawy jakości życia mieszkańców gminy Gostyń.
Budowa partnerskich relacji z trzecim sektorem oraz wspieranie aktywności pożytku
publicznego stanowiły istotny element polityki samorządu. Intencją był rozwój zakresu
współpracy z sektorem pozarządowym, będącym ważnym składnikiem lokalnego systemu,
opartego o zasady: pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy
zachowaniu suwerenności stron.
Współpraca gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 dotyczyła:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – rozwój amatorskiego
ruchu artystycznego;
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
4) ochrony i promocji zdrowia (w tym działalność lecznicza) oraz działania na rzecz osób
niepełnosprawnych;
5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja emerytów, rencistów
i inwalidów;
6) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówki
wsparcia dziennego w formie opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci z gminy Gostyń;
7) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie placówki
wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci oraz rodziców z gminy Gostyń;
8) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – udzielanie schronienia oraz
pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających
przemocy z gminy Gostyń;
9) pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności;
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10) pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej;
11) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
12) pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób: Świadczenie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń.
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń.
Koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Koordynowanie współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi
powierzono Wydziałowi Oświaty i Spraw Społecznych. Do zadań Wydziału należała:
1) współpraca z przedstawicielami trzeciego sektora w celu wspierania partnerskich metod
i form aktywizowania społeczności lokalnej;
2) realizacja działań zapewniających podwyższanie poziomu jakości życia mieszkańców,
3) koordynacja działań w zakresie wypracowania jednolitych procedur i regulacji prawnych
w ramach procesu udzielania dotacji;
4) sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących pożytku publicznego;
5) wsparcie merytoryczne, organizacyjne i techniczne;
6) realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;
7) obsługa Komisji Konkursowej;
8) przygotowanie i prowadzenie spotkań z organizacjami pozarządowymi.
Program współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi.
Samorząd uchwala program współpracy, stanowiący szczegółowy katalog zadań
publicznych, które zamierza przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym oraz innym
podmiotom uprawnionym. Prace nad przygotowaniem projektu uchwały rozpoczęły się
w II połowie 2019 roku. Po przeprowadzeniu konsultacji z wydziałami merytorycznymi oraz
organizacjami pozarządowymi, przygotowano i wdrożono Uchwałę Nr X/145/19 Rady
Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy gminy Gostyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok”.

73
Raport o Stanie Gminy Gostyń

10.2.

Finansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Współpraca finansowa polegała na zlecaniu zadań własnych gminy w formie:
1) wspierania – dofinansowania realizacji zadań, tj. pokrycia ze środków publicznych
tylko części kosztów (organizacja musi wykazać się wkładem własnym w realizacji
zadania);
2) powierzania – udzielenia dotacji na sfinansowanie w 100% kosztów realizacji zadań.
W roku 2020 w ramach otwartych konkursów ofert w formie wspierania oraz powierzania
realizacji zadań publicznych, gmina Gostyń przekazała organizacjom pozarządowym i innym
podmiotom działającym w sferze pożytku publicznego dotacje w wysokości 1 713 150,43 zł.
W formie powierzenia zlecono 2 zadania. Na ten cel przeznaczono środki finansowe
w wysokości 1 260 784,23 zł. Pozostałe zadania przekazano do realizacji w formie wsparcia.
Na ten cel przeznaczono środki finansowe w wysokości 452 366,20 zł.

Wykres: Podział zadań zlecanych przez gminę Gostyń.

Źródło: opracowanie własne.

Tryb oceny ofert i kontroli realizacji zadań zlecanych przez gminę Gostyń.
Realizacja finansowych form współpracy odbywała się poprzez zlecanie zadań publicznych
w trybie otwartych konkursów ofert;
Przyznawanie dotacji na realizację zadań publicznych w trybie otwartych konkursów
ofert opiera się na jawnym, czytelnym i przejrzystym systemie, co pozwala wydatkować środki
budżetowe z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. Konkursy przygotowane zostały
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przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu we właściwych
sobie obszarach pożytku publicznego. Komunikaty Burmistrza Gostynia o ogłoszeniu
otwartych konkursów ofert zawierały zakres informacji określonych w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych przepisach prawnych.
Oferty złożone przez podmioty uprawnione weryfikowane były pod względem formalnym.
Komisja Konkursowa oceniała oferty pod względem merytorycznym i rachunkowym.
Opiniowaniem ofert zajmowała się Komisja Konkursowa, która uwzględniała następujące
kryteria:
1) merytoryczne – oferowany zakres działań (oceniane w skali od 0 – 3 przy wadze
punktowej 3);
2) finansowe – kalkulacja kosztów planowanego zadania, udział środków własnych oraz
pozyskanych z innych źródeł (oceniane w skali od 0 – 3 przy wadze punktowej 3);
3) organizacyjne – posiadane zasoby rzeczowe, kadrowe, w tym świadczenia
wolontariuszy, doświadczenie w realizacji podobnych zadań (oceniane w skali od
0 – 3 przy wadze punktowej 3);
4) społeczne

–

dostępność

realizowanego

przedsięwzięcia

dla

mieszkańców

i przewidziana liczba odbiorców oraz zapotrzebowanie społeczne na usługi w ramach
projektu (oceniane w skali od 0 – 3 przy wadze punktowej 2);
5) rzetelność i terminowość realizacji zadania w ubiegłych latach oraz sposób rozliczenia
otrzymanych na ten cel środków finansowych (oceniane w skali od 0 – 3 przy wadze
punktowej 1).
Minimalna liczba punktów uprawniająca oferenta do otrzymania dotacji wynosiła 60%
możliwych do uzyskania, przy czym pierwszeństwo miała oferta, która uzyskała największą
ich liczbę.
Dokonując oceny ofert z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: świadczenie usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń
oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń, Komisja Konkursowa uwzględniała następujące
kryteria:
1) możliwość realizacji zadań przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia
w realizacji zadań pomocy społecznej w formie świadczenia usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi – na podstawie dostarczonych dokumentów (ocena
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w skali od 0 – 3 przy wadze punktowej 3);
2) przedstawiona w ofercie kalkulacja kosztów realizacji zadań publicznych, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (ocena w skali od 0 – 3 przy wadze
punktowej 3);
3) zadeklarowana przez podmiot uprawniony jakość wykonania zadań i kwalifikacje osób,
przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizować zadanie publiczne (ocena
w skali od 0 – 3 przy wadze punktowej 2);
4) planowany przez podmiot uprawniony wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i praca społeczna członków (ocena w skali od 0 – 3 przy wadze
punktowej 1);
5) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc
pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel
środków (ocena w skali od 0 – 3 przy wadze punktowej 1).
Przy czym minimalna liczba punktów uprawniająca oferenta do otrzymania dotacji
wynosiła 50 % możliwych do uzyskania, przy czym pierwszeństwo miała oferta, która uzyskała
największą ich liczbę.
Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonywał Burmistrz Gostynia
w formie zarządzeń, które były podstawą do zawarcia umów pomiędzy upoważnionymi
przedstawicielami stron podejmujących współpracę, określających sposób i termin przekazania
dotacji oraz jej rozliczenia.

10.3. Konkursy ofert i tryb pozakonkursowy.
Na rok 2020 w celu realizacji programu współpracy gminy Gostyń wydziały
merytoryczne Urzędu Miejskiego w Gostyniu ogłosiły 12 otwartych konkursów ofert.
Z powodu pandemii SARS-CoV-2 dwa ogłoszenia tj.: Działania na rzecz integracji
europejskiej oraz Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Noc
Muzeów zostały odwołane. W 2020 roku nie przyznano dotacji w trybie pozakonkursowym.
Burmistrz Gostynia zlecał realizację zadań publicznych w następujących dziedzinach (tabele):
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Tabela: Wykaz zadań zlecanych przez gminę Gostyń w trybie konkursów ofert.

Lp.

1
2

3

4

5

Nazwa zadania

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego – rozwój amatorskiego ruchu artystycznego
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
Ochrona i promocja zdrowia (w tym działalność lecznicza)
oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – integracja
emerytów, rencistów i inwalidów

Liczba

Liczba

złożonych

wybranych

ofert

ofert

18

17

2

2

6

6

6

6

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym –
6

prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie
opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci z gminy Gostyń
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym –

7

prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie
specjalistycznej dla dzieci oraz rodziców z gminy Gostyń
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym –

8

udzielanie schronienia oraz pomoc terapeutyczna,
psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających
przemocy z gminy Gostyń
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w

9

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób – prowadzenie banku żywności
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w

10

trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej

11

Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

2

2

12

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych
rodzin i osób:
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług

1

1
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opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń.
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców
z terenu gminy Gostyń
Razem

43

42

W ramach omawianych obszarów do Wydziału wpłynęły 43 oferty, z których 42 rozpatrzono
pozytywnie, co stanowi 97,67 %.

Zestawienie zadań zleconych do realizacji w trybie konkursów ofert
Działalność na rzecz w wieku emerytalnym - integracja emerytów, rencistów i inwalidów
Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wysokość
przekazanej
dotacji

Wysokość
wykorzystanej
dotacji

Gostyński Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Senior z inicjatywą 2020

6 250,00 zł

1 828,00 zł

Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy

Integracja Emerytów,
rencistów i inwalidów

5 500,00 zł

1 201,00 zł

Stowarzyszenie "Ja też
pomagam"

Gostyński Senior 2020

6 250,00 zł

0,00 zł

Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

Nazwa stowarzyszenia
Związek Więźniów
Politycznych Okresu
Stalinowskiego Koło w
Gostyniu
Związek Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i
Byłych Więźniów Politycznych
Wielkopolski Zarząd
Wojewódzki w Poznaniu

Nazwa zadania

Wysokość
przekazanej
dotacji

Wysokość
wykorzystanej
dotacji

Nie pytajmy, co może zrobić
dla nas ojczyzna. Pytajmy, co
my możemy dla niej uczynić

2 065,60 zł

1 221,60 zł

Pamiętamy o przeszłości

4 815,60 zł

3 814,34 zł
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Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wysokość
przekazanej
dotacji

Wysokość
wykorzystanej
dotacji

Uczniowski Klub Sportowy
„Piątka”

Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej

6 900,00 zł

5 535,44 zł

Stowarzyszenie Akademia
Sportu „Młode Orły”

Akademia Orzełka - program
aktywności ruchowej dla
dzieci w wieku
przedszkolnym 5-6 lat

19 250,00 zł

19 250,00 zł

Stowarzyszenie Absolwentów i
Sympatyków Zespołu Szkół
Zawodowych im. Powstańców
Wielkopolskich

Nauka i doskonalenie gry w
hokeja

15 000 zł

14 985,00 zł

Klub Sportowy "Start"

Upowszechnianie aktywnego
spędzania czasu wolnego
poprzez organizację imprez
rekreacyjno-sportowych oraz
udział członków
stowarzyszenia w krajowych i
zagranicznych zawodach
sportowych

31 000,00 zł

31 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy
„KANIASIATKA”

Turnieje siatkarskie
mieszkańców gminy Gostyń

6 160,00 zł

6 160,00 zł

Klub Sportowy Solid Sport

SOLID ROAD Gostyń oraz
SOLID MTB Maraton Gostyń

6 160,00 zł

6 160,00 zł

Stowarzyszenie ZAWSZE
AKTYWNI

Nasze dzieci – sportową siłą
Gostynia

6 506,00 zł

6 506,00 zł

Stowarzyszenie Sportowe CRC
LESZNO

Szkolenie dla dzieci i
młodzieży w akrobatyce
sportowej

3 850,00 zł

3 850,00 zł

MKS Kania Gostyń

Kania Cup 2020 – do
przedszkola do juniora

10 000,00 zł

3 617,79 zł

Gostyński Klub Rowerowy
Cyklista

Wesołe Czasówki

3 000,00 zł

1 683,13 zł

Stowarzyszenie GCB Gostyń

Aktywne spędzanie wolnego
czasu dzieci i młodzieży oraz
dorosłych z Gminy Gostyń

3 850,00 zł

3 379,45 zł
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Stowarzyszenie Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy w
Gostyniu

Zorganizowanie szkolnego
systemu rozgrywek sportu
dzieci i młodzieży na szczeblu
gminnym w ramach
Wielkopolskich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej

7 469,00 zł

486,00 zł

Gostyńskie Towarzystwo
Sportowe CITIUS

Nasza Dycha - VII
atestowany bieg na 10 km
ulicami Gostynia

7 700,00 zł

2 184,50 zł

Polski Związek Wędkarski
Koło nr 178 w Gostyniu

Otwarte zawody wędkarskie o
puchar Burmistrza Miasta i
Gminy Gostyń

2 500,00 zł

2 500,00 zł

W związku z pandemią SARS-CoV-2 trzy organizacje pozarządowe nie podpisały umowy na
realizację zadania publicznego. Z powodu obowiązujących obostrzeń planowane wydarzenia
zostały odwołane.

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej
dotacji

Uczniowski Klub Sportowy
Biskupianka Stara Krobia

XVII MASOWY BIEG
GOSTYŃSKI - GOSTYŃSKI
BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

4 500,00 zł

Kolarski Klub Sportowy „Gostyń”

Zawody kolarskie w Gostyniu

19 250,00 zł

Gala Sportów Walki GSW 18
i GSW 19

14 000,00 zł

Stowarzyszenie Klub Sportowy
Sporty Walki Gostyń

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – rozwój amatorskiego
ruchu artystycznego
Wysokość
Wysokość
Nazwa stowarzyszenia
Nazwa zadania
przekazanej wykorzystanej
dotacji
dotacji
VII Festiwal Lutniowy
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
„Najkrótsza Noc Długoraja”
16 000,00 zł
13 867,00 zł
"Z Muzyką do Ludzi"
Gostyń 2020
Gostyński Uniwersytet
Trzeciego Wieku

MUZYKA ŁĄCZY LUDZI rozwój i doskonalenie
umiejętności wokalnych
członków zespołu MELODIA

10 000,00 zł

3 644,91 zł
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Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wysokość
przekazanej
dotacji

Wysokość
wykorzystanej
dotacji

Stowarzyszenie Miłośników
Muzyki Świętogórskiej im.
Józefa Zeidlera

Organizacja XV Festiwalu
Muzyki Oratoryjnej Musica
Sacromontana Święta Góra
2020 oraz organizacja
Koncertu Kolęd - Trebunie
Tutki

35 000,00 zł

35 000,00 zł

Fundacja MIEJSCE MOJE

XI Gostyńska Gra Miejska –
„Prezydencki gambit –
Gostyń 1929”

11 000,00 zł

10 999,99 zł

Koło Gospodyń Wiejskich
Krajewiczanki

Dzień dobry regionalna
kulturo – podaruj nam trochę
siebie!

10 000,00 zł

10 000,00 zł

Forum Demokratyczne

VIII Rodzinny Rajd Smerfów

5 140,00 zł

0,00 zł

Fundacja Fabryka Pomysłów

Człowiek z nut

22 000,00 zł

22 000,00 zł

Stowarzyszenie Zarzewie – Na
Rzecz Tożsamości

Spotkania z wiedzą i myślą
narodową, cykl wydarzeń
krzewiących patriotyzm

8 000,00 zł

2 600,00 zł

Ochrona i promocja zdrowia (w tym działalność lecznicza) oraz działania na rzecz osób
niepełnosprawnych
Wysokość
Wysokość
Nazwa stowarzyszenia
Nazwa zadania
przekazanej wykorzystanej
dotacji
dotacji
Stowarzyszenie Pomocy
Halliwick, Bobath i Si
15 300,00
15 300,00
Dzieciom Specjalnej Troski
„Kasia” w Gostyniu
Stowarzyszeniem Osób
Rehabilitacja osób
4 800,00
3 045,00
Niepełnosprawnych Umysłowo
niepełnosprawnych
„Nie Sami”
intelektualnie
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Stowarzyszenie BAZA

Warsztaty kreowania marzeń

5 400,00

5 400,00

Stowarzyszeniem na rzecz
Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi,
Niepełnosprawnością oraz ich
Rodzin „Bez granic”
Stowarzyszenie Chorych na
Stwardnienie Rozsiane

Pasja – szansą na ciekawe
życie

7 400,00

2 820,00

Wsparcie społeczno –
rozwojowe osób chorych na
stwardnienie rozsiane i ich
rodzin
Zdrowo Żyj

10 400,00

7 030,00

1 700,00

0,00

Stowarzyszenie "Ja też
pomagam"

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie placówki wsparcia
dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci z gminy Gostyń
Wysokość
Wysokość
Nazwa stowarzyszenia
Nazwa zadania
przekazanej wykorzystanej
dotacji
dotacji
„ODKRYĆ DRZEWO
Placówka Wsparcia Dziennego
ŻYCIA – czyli wzrastać
16 000,00 zł
16 000,00 zł
„Promyki Dobra”
mimo trudności i zagrożeń”
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - udzielanie schronienia oraz
pomoc terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla osób doznających przemocy z
gminy Gostyń
Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wysokość
przekazanej
dotacji

Wysokość
wykorzystanej
dotacji

Bonifraterski Ośrodek
Interwencji Kryzysowej i
Wsparcia dla Ofiar Przemowy
w Rodzinie w Piaskach

POMAGAMY

14 000,00 zł

14 000,00 zł

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie placówki wsparcia
dziennego w formie specjalistycznej dla dzieci oraz rodziców z gminy Gostyń

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wysokość
przekazanej
dotacji

Wysokość
wykorzystanej
dotacji
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Świetlica BAZA

Stowarzyszenie BAZA

67 000,00 zł

46 750,00 zł

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Stowarzyszenie Polski Komitet
Pomocy Społecznej
Prowadzenie Banku Żywności
Wielkopolski Zarząd
Wojewódzki w Poznaniu

Wysokość
przekazanej
dotacji

Wysokość
wykorzystanej
dotacji

21 000,00 zł

21 000,00 zł

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Wysokość
przekazanej
dotacji

Stowarzyszenie Polski Komitet
Pomocy Społecznej
Wielkopolski Zarząd
Wojewódzki w Poznaniu

Prowadzenie Stacji Socjalnej

18 000,00 zł

Wysokość
wykorzystanej
dotacji

18 000,00 zł

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób:

Nazwa stowarzyszenia

Nazwa zadania

Spółdzielnia Socjalna
"Arka"

Świadczenie usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług
opiekuńczych dla mieszkańców z
terenu gminy Gostyń

Wysokość
przekazanej
dotacji

Wysokość
wykorzystanej
dotacji

1 035 384,23 zł 1 026 297,96 zł
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Spółdzielnia Socjalna
"Arka"

Świadczenie specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi dla
mieszkańców z terenu gminy
Gostyń

225 400,00 zł

225 204,00 zł

W związku z pandemią SARS-CoV-2 organizacje takie jak:
1) Forum Demokratyczne,
2) Stowarzyszenie „Ja też pomagam”,
3) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Umysłowo „Nie Sami”,
4) Stowarzyszenie na rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, Niepełnosprawnością
oraz ich Rodzin „Bez granic”,
5) Stowarzyszenie Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Gostyniu,
6) Gostyńskie Towarzystwo Sportowe CITIUS,
zrezygnowały z realizacji zadania publicznego. Na podstawie rozwiązania umowy za
porozumieniem stron, organizacje zwróciły niewykorzystaną kwotę dotacji.
Również w 2020 roku Fundacja Przybył z Pomocą złożyła ofertę w trybie pozakonkursowym
na zadanie pn. „Maraton Rodzicielstwa”. Mimo przełożenia wydarzenia na termin późniejszy
ostatecznie Fundacja musiała wycofać ofertę. Powyższa sytuacja podyktowana była
obostrzeniami związanymi z pandemią SARS-CoV-2.
Wysokość dotacji przekazanych z budżetu gminy Gostyń na realizację zadań w 2020
roku.
Wysokość przekazanych środków finansowych na realizację zadań w 2020 roku
Lp.
1
2

3

4

Nazwa zadania
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego – rozwój amatorskiego ruchu artystycznego
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób – prowadzenie banku żywności
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób – prowadzenie stacji socjalnej
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym – prowadzenie placówki wsparcia dziennego
w formie opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci z

Przekazana

Wykorzystana

dotacja

Dotacja

26 000,00 zł

17 511,91 zł

21 000,00 zł

21 000,00 zł

18 000,00 zł

18 000,00 zł

16 000,00 zł

16 000,00 zł
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5

6

7
8
9.
10.
11.

gminy Gostyń
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym – prowadzenie placówki wsparcia dziennego
w formie specjalistycznej dla dzieci oraz rodziców z
gminy Gostyń
Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym – udzielanie schronienia oraz pomoc
terapeutyczna, psychologiczna, socjalna i prawna dla
osób doznających przemocy z gminy Gostyń
Ochrona i promocja zdrowia (w tym działalność
lecznicza) oraz działania na rzecz osób
niepełnosprawnych
Działalność na rzecz kombatantów i osób
represjonowanych
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym –
integracja emerytów, rencistów i inwalidów
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

67 000,00 zł

46 750,00 zł

14 000,00 zł

14 000,00 zł

45 000,00 zł

33 595,00 zł

6 881,20 zł

5 035,94 zł

18 000,00 zł

3 029,00 zł

91 140,00 zł

80 599,99 zł

129 345,00 zł

107 297,31 zł

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób

12.

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy
Gostyń
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z
terenu gminy Gostyń

RAZEM

1 035 384,23 zł 1 026 297,96 zł

225 400,00 zł

225 204,00 zł

1 713 150,43 zł 1 614 321,11 zł

W roku 2020 Gmina Gostyń przekazała organizacjom pozarządowym i innym podmiotom
działającym w sferze pożytku publicznego w ramach otwartych konkursów ofert kwotę
1 713 150,43 zł. Gmina Gostyń nie przekazała w 2020 roku dotacji w trybie pozakonkursowym.
Organizacje pozarządowe w 2020 roku wykorzystały kwotę 1 614 321,11 zł co oznacza, że
98 829,32 zł zostało zwrócone do budżetu.

85
Raport o Stanie Gminy Gostyń
Wykres: Podział przekazanych środków finansowych oraz wykorzystanych środków finansowych.

Źródło: opracowanie własne

Wykres: Procentowy podział przekazanych środków finansowych oraz wykorzystanych środków finansowych.

Zwrot w wysokości 98 829,32 zł do budżetu gminy spowodowany był brakiem możliwości
zrealizowania niektórych zadań. Wynikało to z wprowadzonych obostrzeń.
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11. SPORT I REKREACJA
11.1. Kluby sportowe.
W 2020 r. 14 klubów sportowych otrzymało dotacje na realizację zadań w zakresie sportu
w gminie Gostyń. Łącznie kluby otrzymały 892 000 zł.
Wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie sportu mogą uzyskiwać kluby prowadzące
działalność na obszarze gminy Gostyń i niedziałające w celu osiągnięcia zysku. Dotacja może
być przeznaczona między innymi na realizację programów szkolenia sportowego, zakup
sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa
w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia
sportowego oraz na wynagrodzenia kadry szkoleniowej.
Dotacje dla klubów pozwalają wspierać rozwój sportu na terenie gminy Gostyń, zwiększając
możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego i organizacyjnego przez gostyńskie
kluby oraz umożliwiają dostęp do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej
liczbie mieszkańców gminy Gostyń.
Dotację przyznano:
1) Stowarzyszeniu o nazwie Uczniowski Klub Sportowy „Kaniasiatka” w Gostyniu dotacja w wysokości 74 704,90 zł;
2) Stowarzyszeniu o nazwie Klub Sportowy „Start” w Gostyniu - dotacja w wysokości
119 400,00 zł;
3) Stowarzyszeniu o nazwie Kolarski Klub Sportowy „Gostyń” w Gostyniu – dotacja
w wysokości 49 050,00 zł;
4) Stowarzyszeniu o nazwie Uczniowski Kolarski Klub Sportowy „Gostyń” w Gostyniu dotacja w wysokości 16 800,00 zł;
5) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie MKS Kania Gostyń sp. z o.o. dotacja w wysokości 295 200,00 zł;
6) Stowarzyszeniu o nazwie Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Gostyniu - dotacja
w wysokości 17 913,10 zł;
7) Stowarzyszeniu o nazwie Ognisko Statutowe Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej „Tęcza” przy Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyniu - dotacja
w wysokości 33 086,00 zł;
8) Stowarzyszeniu o nazwie Dalekowschodnie Sztuki i Sporty Walki „Kyosa” w Gostyniu
- dotacja w wysokości 43 400,00 zł;
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9) Stowarzyszeniu o nazwie Klub Sportowy Sporty Walki Gostyń z siedzibą w Gostyniu dotacja w wysokości 41 900,00 zł;
10) Stowarzyszeniu o nazwie Gostyńskie Stowarzyszenie Klub Sportów i Sztuk Walki
„Wilk” w Gostyniu – dotacja w wysokości 28 550,00 zł;
11) Stowarzyszeniu o nazwie Klub Sportowy „Tiger Wielkopolska” w Gostyniu - dotacja
w wysokości 59 296,00 zł;
12) Stowarzyszeniu o nazwie Gostyński Futsal w Gostyniu - dotacja w wysokości
37 800,00 zł;
13) Stowarzyszeniu Akademia Sportu „Młode Orły” w Gostyniu – dotacja w wysokości
29 700,00 zł;
14) Fundacji Piotra Reissa z Poznania – dotacja w wysokości 45 200,00 zł.
Przyznano 37 stypendiów sportowych na łączną kwotę 84 000 zł.

11.2. Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Frekwencja:
- obiekt krytej pływalni „Na Fali” - 74 254 osoby;
- sezonowe lodowisko (styczeń, luty 2020 r.) - 14 188 osób;
- kręgielnia – wynajem torów - 2 985 h;
- sezonowy kort tenisowy - 278 h + 128 h nauka gry w tenisa.
Wydarzenia sportowo – rekreacyjne:
NAZWA WYDARZENIA

TERMIN

ILOŚĆ
UCZESTNIKÓW

WOŚP – Turniej Charytatywny w Kręgle
I Gostyńskie Grand Prix Pływackie

11.01
22.01

80
107

Winter Cup OSiR Gostyń” – turniej halowej
piłki nożnej
Aktywne Ferie 2020 – kręgle

6 -7.02

192

27.01-09.02

200

Aktywne Ferie 2020 – zabawy na łyżwach

27.01-09.02

150

Aktywne Ferie 2020 – gry i zabawy w wodzie

27.01-09.02

36

Aktywne Ferie 2020 – fitness dla dzieci

27.01-09.02

34
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Aktywne Ferie 2020 – wodne tory przeszkód
Turniej Miast – kręgle
Aktywne ferie 2020 – dyskoteka na
lodowisku
Puchar Burmistrza – kręgle
VIII Otwarte Mistrzostwa w Narciarstwie
Zjazdowym i Snowboardzie o Puchar
Burmistrza Gostynia
Dzień Kobiet
Kwalifikacje do Mistrzostw Polski
Niedowidzących i Niewidomych
Wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

31.01-02.02

1200

01.02

104

02.02 i 09.02

200

21-23.02

105

29.02

80

08.03

40
27

05-08.03
18-19.04

36

Sportowe lato w mieście – kręgle

29.06-31.08

600

Sportowe lato w mieście – fitness dla dzieci

29.06-31.08

128

Sportowe lato w mieście – zdrowy kręgosłup

29.06-31.08

56

Sportowe lato w mieście – nauka gry w tenisa

29.06-31.08

256

Sportowe lato w mieście – otwarte treningi z
klubami: Kania Gostyń, AS Młode Orły, AP
Reissa, Futsal Gostyń
Sportowe lato w mieście – wodne tory
przeszkód
Mistrzostwa Polski Niedowidzących i
Niewidomych
Warsztaty Tai-Chi

6.07, 13.07,
20.07, 27.07

54

17-19.07

900

17-19.07

60

30.08

27

30.08

250

24-25.10,
21-22.11
12-14.11

42

04-06.12

26

12-13.12

15

Sportowe zakończenie lata
Weekendy z kręglami
Kręglarski Turniej Niewidomych i
Niedowidzących
Zgrupowanie Kadry Niewidomych i
Niedowidzących
Rodzinny Turniej Gry w Kręgle

55

Zajęcia nauki pływania/lodowisko:
RODZAJ ZAJĘĆ

ILOŚĆ WEJŚĆ

Nauka pływania indywidualna pojedyncza

444

Nauka pływania indywidualna podwójna

300

Mini grupa

7 934

Duża grupa

772
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Szkółka pływacka

875

Nauka pływania - umiem pływać

267 uczestników

Nauka pływania - przedszkola

704

Nauka pływania - szkoły

8 612

Nauka pływania - grupy zorganizowane

391

Wynajem instruktora - szkoły, przedszkola

263

Korzystanie z lodowiska - szkoły

603

Wykorzystanie obiektów sportowych:
OBIEKT

ILOŚĆ

Wynajem boisk – mecze, treningi, sparingi

728

Wynajem boisk – zgrupowania sportowe

96

Wynajem torów kręglarskich – kluby sportowe

2 812

Wynajem torów kręglarskich – szkoły +
stowarzyszenia
Wynajem sali – tenis stołowy

173

Wynajem sali ćwiczeń – siłowni – kluby sportowe

42

Wynajem torów na pływalni

54

Wynajem lodowiska

6

Wynajem kortu tenisowego

278

78

Zajęcia fitness: np. AQUA, SPINNING itp. w wymiarze ok. 17 jednostek tygodniowo
(6 619 wejść na zajęcia).

Imprezy:
- Maraton Rowerowy 15.02.2020r.,
- Dzień Kobiet na pływalni 08.03.2020r.,
- Warsztaty Tai Chi 30.08.2020r.

Konkursy:
- konkurs z okazji Dnia Kobiet,
- konkurs „zostań w domu”,
- quiz.
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Marketing:
- zapowiedzi zajęć, korzyści płynące z zajęć (FB),
- relacje z zajęć – filmiki, zdjęcia (FB).
Pozostałe:
- zajęcia online,
- zajęcia sportowe outdoor na stadionie,
- nowe zajęcia fitness (Zumba. Zumba light, Zumba senior),
- nowy instruktor,
- zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych i letnich ( fitness + zdrowy kręgosłup),
- współpraca z dietetykiem,
- promocja karnetów + poszerzona oferta sprzedaży karnetów.
Współpraca z klubami, stowarzyszeniami, placówkami oświatowymi:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu współpracuje z klubami, stowarzyszeniami
i placówkami oświatowymi między innymi z: MKS Kania Gostyń (wynajem boisk, sala fitness,
sala rowerowa), Akademią Reissa (wynajem boisk), Klubem Sportowym „Start” Gostyń
(kręgielnia), Kolarskim Klubem Sportowym „Gostyń” (siłownia, sala rowerowa),
Środowiskowym Domem Samopomocy w Gostyniu (kręgielnia), Uczniowskim Klubem
Sportowym „Jedynka” w Gostyniu (stadion), Stowarzyszeniem Absolwentów i Sympatyków
Zespołu

Szkół

Zawodowych

im.

Powstańców

Wlkp.

w

Gostyniu

(lodowisko),

Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia” (zajęcia rehabilitacji w wodzie
dla osób z niepełnosprawnościami), Stowarzyszeniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane
w Gostyniu (zajęcia rekreacyjne w wodzie dla osób chorych na stwardnienie rozsiane),
z placówkami oświatowymi z rejonu gminy Gostyń, a także gmin ościennych (w zakresie
prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego - nauka pływania), z Wielkopolskim
Zrzeszeniem LZS – projekt „Umiem Pływać”, Akademią Sportu Młode Orły (stadion, sala
fitness, sala rowerowa).
Współpraca z podmiotami oferującymi pakiety sportowo- rekreacyjne dla firm
w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.:
BENEFIT SYSTEMS SA
USŁUGA
ILOŚĆ WEJŚĆ
Lodowisko
31
Siłownia
321
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1 104

Basen

USŁUGA
Siłownia
Basen

VANITY STYLE SP. Z O.O.
ILOŚĆ WEJŚĆ
149
12

USŁUGA
Lodowisko
Siłownia
Basen

OK SYSTEM POLSKA S.A.
ILOŚĆ WEJŚĆ
14
76
120

Promocja i reklama działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu oraz
obiektów sportowych i rekreacyjnych administrowanych przez Ośrodek w 2020
roku:
Działania marketingowe podjęte w 2020r. przez Ośrodek:


promocja i reklama wydarzeń ujętych w kalendarzu imprez Ośrodka na rok 2020.
Przede wszystkim, skoncentrowano się na działaniach nie generujących kosztów,



konkursy zachęcające do wzięcia udziału w danym wydarzeniu lub skorzystania z usług
Ośrodka np. zbieranie naklejek, które można było wymienić na firmową śniadaniówkę,



korzystanie z gadżetów firmowych OSiR oraz tych z logo „Twórz z nami Sportowy
GosTYń”,



ścisła współpraca z Wydziałem Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego
w Gostyniu (informacja na fanpage’u „Dzieje się w Gostyniu” oraz stronie internetowej
Gminy Gostyń),



reklama działań Ośrodka w obiektach przez niego administrowanych: plansza TV
w holu krytej pływalni OSiR, wywieszanie plakatów i banerów,



wykorzystywanie strony internetowej oraz fanpage’a OSiR, a także Progress Fitness
Gostyń,



korzystanie z darmowych paneli informacyjnych lokalnych mediów: portal gostyn24.pl,
tygodnik „Życie Gostynia”, portal elka.pl,



plakaty i banery umieszczane na terenie administrowanym przez inne jednostki
organizacyjne Gminy Gostyń,



w przypadku jedynej dużej imprezy plenerowej w 2020r. (30 sierpnia 2020r., kompleks
boisk, wydarzenie skierowane do dzieci) podjęto również działania marketingowe
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o charakterze płatnym,


uatrakcyjnianie oferty dla klientów indywidualnych Ośrodka oraz promocja tejże
oferty poprzez organizowanie promocji (np. Wrześniowa Mega Promocja na karnety
Progress Fitness) oraz wydarzeń na poszczególnych obiektach OSiR (np. „Rodzinny
turniej gry w kręgle”),



tworzenie oferty oraz wynajem: powierzchni reklamowych na obiektach oraz stronie
internetowej Ośrodka, lokali użytkowych administrowanych przez Ośrodek,
powierzchni pod automaty w obiektach Ośrodka,



tworzenie ofert dotyczących karnetów pracowniczych dla lokalnych firm,



konsekwentne budowanie marki „Twórz z nami Sportowy GosTYń”,



współpraca z podmiotami zewnętrznymi: ReForma Poradnia dietetyczna Maria
Walkowiak, Gabinet Urody Donata Klupś.

Aktywne włączanie się w akcje prozdrowotne:


pobór krwi – udostępnianie terenu przy krytej pływalni „Na Fali” pod ambulans do
poboru krwi

Regionalnego Krwiodawstwa

i

Krwiolecznictwa w Poznaniu

i zamieszczanie materiałów promocyjnych na stronie internetowej oraz fanpage’u
Ośrodka,


profilaktyka raka piersi – udostępnianie terenu przy krytej pływalni „Na Fali” pod
mammobus.

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia funkcjonowania naszych obiektów, spowodowanych
stanem epidemii COVID -19, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu podjął następujące
działania:


współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Gostyniu
(wykonywanie prac zleconych przez PSSE związanych ze zbieraniem danych
dotyczących osób mających być poddanych kwarantannie w związku z kontaktem lub
współzamieszkiwaniem z osobą, u której stwierdzono dodatni wynik na obecność
koronawirusa),



udostępnienie terenu – parking przy stadionie, celem zlokalizowania Mobilnego Punktu
Pobrań;

zamieszczanie

materiałów

informacyjnych;

porządkowych (oddelegowani pracownicy OSiR).

zabezpieczenie

służb
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Okres zamknięcia obiektów administrowanych przez Ośrodek w związku
z epidemią COVID – 19:
OBIEKT
kryta pływalnia
sala rowerowa
lodowisko
siłownia
sala zajęć grupowych
aqua aerobik

OKRES ZAMKNIĘCIA OBIEKTU
11.03.2020 -11.06.2020
oraz 17.10.2020 -31.12.2020
11.03.2020 - 31.12.2020
01.12.2020-31.12.2020
11.03.2020 -11.06.2020
oraz 17.10.2020 -31.12.2020
11.03.2020 -07.06.2020
oraz 17.10.2020 -31.12.2020
11.03.2020 -11.06.2020
oraz 17.10.2020 -31.12.2020

Inwestycje, remonty:
Zakończenie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku gospodarczo – biurowego
wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na szatnie położonego przy
ul. Sportowej 1 w Gostyniu”.
Rozbudowany obiekt jest dwukondygnacyjny z płaskim dachem. Budynek zaprojektowany
został w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem żelbetonowym nad parterem.
Posadowiony bezpośrednio na ławach fundamentowych żelbetonowych. Budynek wyróżnia
fasada szklana podstrukturalna ze szkła nieprzeziernego na podkonstrukcji. W ramach
inwestycji powstało na parterze budynku 6 szatni piłkarskich, w tym jedna dla osób
z niepełnosprawnościami oraz sala konferencyjno-biurowa na piętrze budynku.

Rozbudowa budynku gospodarczo-biurowego przy ulicy Sportowej
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W 2020 roku przeprowadzono remonty:
- boisk, szatni: naprawy elektryczne (w tym wymiana słupa parkowego) oraz prace dekarskie,
wymieniono piec c.o. oraz

pompę głębinową, wyremontowano instalację wod-kan,

naprawiono ogrodzenie z siatki oraz piłkochwyty, przeprowadzono remont sanitariatów – na
boisku Orlik przy ul. Słowackiego,
- na pływalni: remont pomp (obieg Spa, brodzik oraz zjeżdżalnia), naprawiono solarium wraz
z wymianą lamp, wymieniono filtry w jacuzzi, naprawiono agregat, wykonano prace
elektryczne, wymieniono zawór w dużej centrali wentylacyjnej Dantherm oraz dokonano
regeneracji wentylatora w systemie wentylacyjnym na podbaseniu,
- na kręgielni, lodowisku – wykonano naprawy bieżące, elektryczne.
W związku ze stanem epidemii i ograniczeniem działalności w 2020 roku pracownicy działu
technicznego zajmowali się we współpracy z Zakładem Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Gostyniu utrzymaniem terenów zielonych na terenie Gminy Gostyń.

12. MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
W GOSTYNIU
Młodzieżowa Rada Miejska w Gostyniu działa na podstawie uchwały nr XXXI/401/17 Rady
Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej
Radzie Miejskiej w Gostyniu (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2017 r., poz. 5637).
W skład Rady wchodzi 23 uczniów: Piotr Czerski – Przewodniczący Młodzieżowej Rady
Miejskiej w Gostyniu, Jakub Olejnik – Z-ca Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Gostyniu, Oliwia Krawiec – Sekretarz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu, Jagna
Antkowiak, Gabrysia Antkowiak, Wiktoria Bartkowiak, Eryk Bukowski, Piotr Bukowski,
Karol Janicki, Maja Jazdończyk, Maria Kaczmarek, Wiktoria Kamień, Kacper Kaczmarek,
Kacper Małyszek, Patrycja Organistka, Julia Pazoła, Wiktoria Pazoła, Eryk Pazoła, Weronika
Rejek, Noemi Szajbel, Mikołaj Śliwiński, Joanna Tomelka, Pola Wesoły.
Celem działania Rady jest:
1) upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży;
2) integracja młodzieży i samorządów uczniowskich;
3) umożliwienie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym;
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4) edukacja młodzieży w zakresie kształtowania i utrwalania postaw demokratycznych,
obywatelskich i patriotycznych;
5) zwiększenie aktywności i zainteresowania gostyńskiej młodzieży sprawami gminy;
6) włączenie młodzieży do współpracy z organami samorządu lokalnego.

Inicjatywy zrealizowane w 2020 roku:
- konkurs z okazji 100-lecia urodzin Św. Jana Pawła II,
- „III Festiwal Kolęd” dla dzieci w wieku przedszkolnym,
- „Mikołajki z Młodzieżową Radą Miejską w Gostyniu”,
- współpraca przy realizacji akcji profilaktycznej „ Gostyńska młodzież przeciwko przemocy”
w ramach realizacji programu „Parasolka zaufania – edycja III”.
W 2020 roku Młodzieżowa Rada Miejska w Gostyniu, jako jedna z 5 rad w województwie
wielkopolskim, wzięła udział w projekcie „Siła w Młodzieżowych Radach to siła młodzieży
w społeczeństwie” w ramach konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
W związku z tym zrealizowane zostały następujące działania:
- cykl szkoleń online pod nazwą ,,Mobilizowanie ludzi do działania”,
- organizacja akcji "Niech zdrowie zagości w naszej społeczności!" w ramach której za liczbę
rozwiązanych testów online związanych z tematyką zdrowotną zakupiono dla szpitala
w Gostyniu środki ochronne. Wśród nich znalazły się rękawiczki lateksowe, maseczki
ochronne, ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji: rąk, powierzchni i podłóg.
- realizacja akcji „Pupilove” w ramach której do Schroniska Gostyń – Stowarzyszenie „Noe”
zakupione zostało 42 kg karmy specjalistycznej,
- realizacja akcji „Rowerzyści dla korzyści” w ramach której za przejechane kilometry na
rowerach przez mieszkańców gminy Gostyń zakupione zostały drzewka lub krzewy dla
placówek oświatowych gminy,
- przeprowadzenie działania promującego bieganie pod nazwą "Biegaj i pomagaj z MRM"
w ramach, którego za każdy przebiegnięty kilometr przez młodzież zakupiona została karma
dla zwierząt przebywających w schronisku.
Ponadto radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu przyłączyli się do akcji "Zostań
Mikołajem" realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
i przygotowali paczki świąteczne dla czwórki dzieci oraz starszej niepełnosprawnej osoby.
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13. GMINNA RADA SENIORÓW
Gminna Rada Seniorów to dziewięcioosobowy organ doradczy i opiniodawczy Burmistrza
Gostynia w sprawach dotyczących osób starszych. Do głównych zadań Gostyńskiej Rady
Seniorów należy inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej
i zaspokojenia potrzeb osób starszych.
W 2020 roku, ze względu na wprowadzone obostrzenia epidemiczne, odbyły się tylko dwa
posiedzenia Gminnej Rady Seniorów. Na spotkaniach przyjęto plan działania na bieżący rok,
który zakładał m.in. podjęcie współpracy przez jednostki i organizacje senioralne, organizację
Gminnego Dnia Seniora. Impreza miała odbyć się na gostyńskim rynku i być promocją
poszczególnych organizacji oraz prezentacją dorobku artystycznego i talentów seniorów.
Wydarzenie nie odbyło się, dlatego temat będzie kontynuowany w latach kolejnych
i zrealizowany, gdy będzie to możliwe i bezpieczne.
Punktem, który udało się zrealizować to Kącik dla seniorów w lokalnej prasie. Cyklicznie, raz
w miesiącu ukazywały się informacje dotyczące seniorów.
Rada Seniorów na bieżąco monitorowała sytuację gostyńskich seniorów podczas
wprowadzonych obostrzeń i szczególnej ochrony osób starszych w czasie epidemii. Poprzez
kontakt telefoniczny, mailowy i współpracę z Dziennym Domem „Senior+” w Gostyniu
przekazywano informację oraz materiały informacyjne na temat koronawirusa, sposobu
zabezpieczeń i postępowania w razie zakażenia.
W roku 2020 Gminna Rada Seniorów zmieniła siedzibę i miejsce spotkań, którym jest Dzienny
Dom „Senior+” w Gostyniu.
Gmina Gostyń kontynuowała programy w ramach prowadzonej polityki senioralnej. Są to
„Fachowiec dla Seniora” i „Gostyńska ryczałt na lek” koordynowane przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu oraz „Gostyńska Karta Seniora” i „Bransoletka
Życia” prowadzone przez Dzienny Dom Senior+ w Gostyniu.
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14. PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
Gmina Gostyń zrealizowała 3 programy polityki zdrowotnej:
1) „Wspieranie i propagowanie karmienia piersią wśród mieszkańców gminy Gostyń".
Opieką Poradni Laktacyjnej zostało objętych 167 kobiet z gminy Gostyń. Wydano 559
ulotek propagujących poradnię. Koszt realizacji programu wyniósł 29 216,00 zł.
2) „Gostyńska Akademia Przyszłych Rodziców – zajęcia w szkole rodzenia. W zajęciach
wzięły udział 144 osoby. Koszt realizacji programu wyniósł 33 862,40 zł.
3) „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego". W ramach programu
profilaktyki zaszczepiono 67 dziewczynek z gminy Gostyń. Koszt realizacji programu
wyniósł 40 110,00 zł.
Nie zrealizowano programów polityki zdrowotnej „Stop próchnicy – profilaktyka
stomatologiczna dla dzieci z gminy Gostyń" oraz „Programu profilaktyki zachorowań na
grypę w populacji osób od 60 roku życia z gminy Gostyń na lata 2020-2023".
W wyznaczonych terminach nie wpłynęła żadna oferta.

15 . GMINNE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii,
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrona Ofiar Przemocy
w Rodzinie.
W ramach realizacji programów realizowane były następujące zadania:
1) Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia wobec osób uzależnionych od
alkoholu i zastosowania wobec tych osób, które powodują rozpad życia rodzinnego,
demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu:


przyjmowanie

zgłoszeń

o

przypadkach

wystąpienia

nadużywania

alkoholu

powodujących rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich zakłócanie spokoju
lub porządku publicznego;


prowadzenie rozmów motywacyjno- interwencyjnych z osobami, co do których
wpłynęły zgłoszenia;
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- w 2020 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gostyniu wpłynęło 25 wniosków w sprawie o leczenie odwykowe;


kierowanie osób, które nie zgodziły się dobrowolnie na leczenie odwykowe, na badanie
przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
i wskazania rodzaju zakładu leczniczego;
- w 2020 roku skierowano 16 osób do biegłego sądowego w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;



kierowanie wniosków o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego do sądu;
- w 2020 roku skierowano 12 wniosków do sądu o wydanie postanowienia w sprawie
zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.

2) Realizacja kampanii i programów profilaktycznych:
-

realizacja

warsztatów

profilaktycznych

dla

uczniów

szkół

podstawowych

i ponadpodstawowych „Chcę być kimś”,
- realizacja warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod nazwą
„Jak radzić sobie z przemocą psychiczną i hejtem w Internecie”.
3) Organizowanie i

finansowanie

sesji

terapeutycznych dla

osób uzależnionych

i współuzależnionych oraz doznających przemocy w rodzinie.
4) Zakup i upowszechnianie materiałów edukacyjnych informujących o istocie uzależnień
i lokalnym systemie pomocy.
5) Zapewnienie w punkcie wsparcia pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej
osobom z problemem uzależnienia od alkoholu i ich rodzinom oraz osobom doświadczających
przemocy w rodzinie.
6) Pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla ofiar przemocy domowej udzielana
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
7) Prowadzenie zajęć psychologicznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
i przemocy domowej w placówkach oświatowych gminy.
8) Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej i opiekuńczowychowawczej.
9) Realizacja kampanii i programów profilaktycznych.
W 2020 roku gmina Gostyń realizowała program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie pod nazwą „Parasolka zaufania – edycja III” finansowany w ramach
Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie
jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie – edycja 2020”.

99
Raport o Stanie Gminy Gostyń

W ramach realizacji zadnia przeprowadzono następujące działania:
1) Cykl działań edukacyjnych „ Gostyńska młodzież przeciwko przemocy”.
Celem akcji było zaangażowanie samych uczniów do zdobywania i dzielenia się informacjami
na temat przeciwdziałania przemocy, konsekwencji podejmowania zachowań agresywnych
oraz zagrożeń związanych z niewłaściwym wykorzystaniem nowoczesnych technologii
informacyjnych.
Jednym z szerzej realizowanych działań była inicjatywa profilaktyczna „Można inaczej – nie
hejtuję!” w ramach której w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odbył się cykl
konkursów, pogadanek itp.
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne związane z Covid -19 „Plenerowe lekcje profilaktyki”
zrealizowane zostały online. W ramach realizacji lekcji odbyło się 55 godzin warsztatów dla
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod nazwą „Jak radzić sobie z przemocą
psychiczną i hejtem w Internecie”.
Ponadto zrealizowany został konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodzin
pod nazwą „Mój szczęśliwy świat”.
Dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zorganizowano konkurs
fotograficzny pod nazwą „Kocham, szanuję, wspieram…”, który miał na celu uczyć
dostrzegania pozytywnych emocji i relacji w życiu młodego człowieka.
2) Realizacja szkoleń „Przemoc psychiczna wśród dzieci i młodzieży - jak działać aby
skutecznie przeciwdziałać?”
Podczas szkolenia uczestnicy zdobyli i usystematyzowali wiedzę na temat przemocy
psychicznej, w tym hejtu wśród młodzieży w Internecie. Poznali ich przyczyny, przejawy,
mechanizmy. Dowiedzieli się, w jaki sposób planować i prowadzić pracę wychowawczą ze
sprawcami przemocy, jej ofiarami, świadkami.
Szkolenie skierowane było do kadry pedagogicznej przedszkoli, szkół podstawowych oraz
rodziców. W ramach realizacji zadania przeprowadzono 58 godzin szkoleń. Z uwagi na
zagrożenie epidemiczne związane z Covid -19 większość szkoleń miała formę online.
3) Organizacja

Tygodnia

Zapobiegania

Przemocy

Wobec

Dzieci,

Osób

Niepełnosprawnych i Starszych.
W ramach realizacji zadania przez cały tydzień odbywały się konkursy i działania związane
z przeciwdziałaniem przemocy wśród dzieci, osób niepełnosprawnych i starszych.
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Celem zadania była aktywizacja rodziców aby wspólnie z nauczycielami i dziećmi realizowali
profilaktykę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i szkole.
W realizację aktywnie włączyły się Rady Rodziców przedszkoli i szkół podstawowych.
W projekcie wzięło udział 6 szkół podstawowych i 3 przedszkola miejskie.
W ramach realizacji zadania w Przedszkolu Miejskim Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Gostyniu
Rada Rodziców zajęła się tematem przeciwdziałania przemocy wśród seniorów pod nazwą
„Przedszkolaki przyjaciółmi Seniorów”. W Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Gostyniu
zorganizowano akcje profilaktyczną pod nazwą „Mamy MOC na PrzeMoc”
(https://www.youtube.com/watch?v=24G-R5sLALs), a w Szkole Podstawowej Nr 5 im. ks.
Franciszka Olejniczaka w Gostyniu odbyła się akcja „Krzyknij Nie dla Przemocy”.

4) Realizacja mediacji rodzinnych.
Mediacje „Zmiany są możliwe” skierowane były do mieszkańców gminy Gostyń, którzy nie
potrafią poradzić sobie z konfliktami w rodzinie.
W ramach realizacji zadania z takiej formy pomocy skorzystało 14 rodzin.
5) Organizacja szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz grup roboczych.
Celem szkolenia było dążenie do podniesienia jakości działań, profesjonalizmu w wypełnianiu
zadań nałożonych przez ustawodawcę na zespoły interdyscyplinarne oraz grupy robocze
poprzez wzmocnienie współpracy i kompetencji zawodowych oraz interpersonalnych
członków tej struktury a tym samym zwiększenie skuteczności w profilaktyce i zwalczaniu
zjawiska przemocy domowej.
W dniu 4 grudnia 2020 roku odbyło się szkolenie pod nazwą „Wykorzystanie aktualnych
przepisów prawa karnego w działaniach na rzecz zatrzymania przemocy w rodzinie”.
6) Punkt konsultacyjno – doradczy.
Konsultacje i porady indywidualne świadczone były w Klubie Dziecięco- Młodzieżowym
w Gostyniu. Punkt miał za zadanie zwiększenie dostępu do specjalistycznej pomocy na rzecz
osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie oraz borykających się z trudnościami
wychowawczymi.
W ramach realizacji zadania z pomocy skorzystało 28 osób.
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7) Realizacja stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów dla rodziców pod nazwą
„Akademia Rodziców”.
Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze skierowane były do rodzin dotkniętych
bądź zagrożonych przemocą, alkoholizmem, narkomanią, niewydolnych wychowawczo,
posiadających dzieci przejawiające zachowania agresywne.
Rodziny wskazane zostały do programu przez takie instytucje jak Sąd Rejonowy w Gostyniu,
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czy placówki oświatowe gminy Gostyń.
Po każdym spotkaniu odbywały się też konsultacje z psychologiem, który udzielał
indywidualnych porad.
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne związane z Covid -19 warsztaty wyjazdowe dla rodzin nie
odbyły się. Z pozostałych środków finansowych zorganizowano dodatkowe konsultacje
psychologiczne dla uczestników warsztatów oraz zakupiono książki i materiały edukacyjne dla
rodzin biorących udział w zajęciach.
8) Cykl działań edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych "Pod parasolem
szczęścia- III edycja".
Kolejnym beneficjentem, który włączył się do realizacji programu był Środowiskowy Dom
Samopomocy w Gostyniu, do którego skierowany został cykl działań edukacyjnych dla osób
niepełnosprawnych "Pod parasolem szczęścia".
Z uwagi na fakt, iż w okresie realizacji programu działalność Środowiskowego Domu
Samopomocy w Gostyniu świadczona była głownie online, również zadania realizowane dla
uczestników odbywały się online. W ramach realizacji zadania odbyły się:
- warsztaty psychologiczne „Można inaczej – przemocy mówimy NIE” – podczas spotkań
z psychologiem i specjalistą ds. przemocy poruszana była tematyka przemocy wobec osób
niepełnosprawnych,
- warsztaty plastyczne,
- konkurs plastyczny pod nazwą „Świat wolny od przemocy”.
Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.
Realizowane działania.
W 2020 roku Zespół Interdyscyplinarny realizował działania określone w ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Gostyń na lata 2016
- 2020.
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Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań
specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
W 2020 roku odbyły się trzy posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, dwa w trybie
stacjonarnym i jedno w formie online. Podczas posiedzeń ustalano między innymi wzory
dokumentów, sposób realizacji zadań, w tym związanych z działalnością informacyjną
i szkoleniową, analizowano bieżące problemy, ustalano plany działań w przypadku
konkretnych rodzin uwikłanych w przemoc, wypracowywano skuteczne strategie współpracy
poszczególnych służb. Analizowano również informacje dotyczące realizowanych bądź
zrealizowanych już działań. Ponadto w czerwcu 2020 roku zmieniono skład osobowy Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przemocy oraz dokonano wyboru przewodniczącego, zastępcy
przewodniczącego a także sekretarza.
Dane dotyczące działalności ZI i grup roboczych
Liczba utworzonych zespołów interdyscyplinarnych
Liczba posiedzeń zespołu
Liczba osób objętych Ogółem

1
3
66

pomocą

41

zespołów w tym kobiety

interdyscyplinarnych

w tym mężczyźni

10

w tym dzieci
Liczba rodzin objętych pomocą zespołów interdyscyplinarnych

15
53

Liczba utworzonych grup roboczych

46

Liczba posiedzeń grup roboczych

75

Liczba

objętych Ogółem
w tym kobiety
pomocą grup roboczych
w tym mężczyźni

66
41

w tym dzieci
Liczba utworzonych grup roboczych w rodzinach, w których są dzieci

15
20

Liczba grup roboczych dotycząca osób zamieszkałych na terenach wiejskich

12

Liczba grup roboczych dotycząca osób z terenu Gostynia

34

osób

10
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16. GOSPODARKA KOMUNALNA
16.1. Utrzymanie czystości i porządku – realizacja regulaminu.
W ramach zadania utrzymania czystości i porządku wykonywane jest mechaniczne zamiatanie
ulic (wszystkie na terenie miasta z wyłączeniem ciągu drogi wojewódzkiej 434), opróżnianie
koszy ulicznych oraz całoroczne ręczne sprzątanie ulic w mieście między innymi - 1 Maja,
Kolejowej, Zielonej, Witosa, ks. Franciszka Olejniczaka, Stanisława Helsztyńskiego,
Powstańców Wielkopolskich, Łącznikowej, Bocznej, Zamkowej, Młyńskiej, Lipowej, Przy
Farze, Placu K. Marcinkowskiego, Edmunda Bojanowskiego, Sądowej, częściowo ul.
Wrocławskiej i Jana Pawła II, Kościelnej, Kaczej, Ronda Solidarności oraz Rynku, a także
parkingów przy ul. Stanisława Helsztyńskiego, Jana Pawła II, Wrocławskiej, Kolejowej,
Witosa, Zielonej, Łaziennej, Powstańców Wielkopolskich i Łącznikowej.
Łączne koszty zadania wyniosły 607 317,02 zł brutto.
ZGKiM prowadzi również działalność polegającą na wywozie nieczystości płynnych ze
zbiorników bezodpływowych. Koszty działalności w 2020 r. wyniosły 204 127,29 zł netto
(w tym amortyzacja 17 178,00 zł). Ilość wywiezionych ścieków – 5 136,65 m3.

16.2. Utrzymanie zieleni.
Utrzymanie zieleni miejskiej obejmuje: pielęgnację terenów zielonych, wycinkę i nasadzenia
nowych drzew oraz kwiatów. W roku 2020 z uwagi na panujące obostrzenia od marca
zrezygnowano z nasadzeń kwiatów jednorocznych na rzecz bylin oraz traw wieloletnich.
Zadanie obejmowało także niezbędne wycinki drzew, podkrzesanie ich gałęzi koszenie trawy
na terenach miejskich i wiejskich gminy Gostyń. W 2020 r. na ten cel wydatkowano łącznie
885 561,45 zł brutto. Wykonano również zrąb lasu położonego w okolicy ul. Leśnej oraz
Starogostyńskiej, a drewno przeznaczono do sprzedaży.

16.3. Ochrona zwierząt – realizacja programu.
Rada Miejska w Gostyniu Uchwałą nr XIII/182/2020 w dniu 17 lutego 2020 r. ustanowiła
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta i gminy Gostyń.
Schronisko zapewnia utrzymanie bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gostyń. Na dzień
31 grudnia 2020 w schronisku przebywały:


34 psy (w roku 2020 przyjęto 77 psów, adoptowano/wydano 41, zgon 2),
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3 koty (w roku 2020 przyjęto 47, adoptowano/wydano 41, zgony 5).

Wpłaty z adopcji oraz za pobyt psa w schronisku (wnoszone przez właścicieli odbierających
psy wyłapanych na terenie Gminy) wyniosły 4 588,18 zł netto. Znaczną część kosztów stanowią
wydatki na usługi weterynaryjne, w tym związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt.
Koszty utrzymania schroniska w 2020 roku to 239 947,10 zł (w tym amortyzacja – 32 000,00
zł).
W ramach opieki nad zwierzętami zgodnie z Programem dofinansowano zabieg sterylizacji
i kastracji zwierząt - zabiegom poddano 41 psów i oraz 64 koty. Ponadto dofinansowano
czipowanie 6 psów z terenu gminy Gostyń.
Koszty zabiegów w 2020 roku – 10 243,00 zł.
16.4. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy.
Rada Miejska w Gostyniu 27 listopada 2017 roku Uchwałą Nr XXXIII/419/17 ustaliła
wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gostyń na lata 2018 –
2022.
Gmina Gostyń posiada w swoim zasobie mieszkalnym następujące nieruchomości:
- 23 budynki komunalne w których znajduje się:
- 145 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni – 6 179,96 m2,
- 19 lokali użytkowych o łącznej powierzchni – 1 160,86 m2,
- lokale biurowe o łącznej powierzchni – 306,00 m2.
- 61 lokali stanowiących własność Gminy, mieszczących się w 17 budynkach wspólnot
mieszkaniowych, w których zarząd pełnią współwłaściciele nieruchomości. W ich skład
wchodzi 56 lokali mieszkalnych o powierzchni 2 690,87 m2 oraz 5 lokali użytkowych
o powierzchni 203,89 m2.
Administratorem budynków oraz lokali jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Gostyniu, który łącznie administruje 233 lokalami o powierzchni 10 541,58 m2 z tego:
- 201 to lokale mieszkalne o powierzchni – 8 870,83 m2,
- 24 to lokale użytkowe o powierzchni - 1 364,75 m2,
- lokale biurowe ZGKiM o powierzchni – 306,00 m2.
Koszty utrzymania zasobu wyniosły w 2020 roku 1 278 077,31 zł (w tym amortyzacja – 122
304,42 zł).
Koszty prac remontowych w lokalach gminnych to kwota 241 931,81 zł, dodatkowo kwota
z tytułu wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się
gminne lokale wyniosła 66 889,65 zł.
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16.5.Utrzymanie urządzeń komunalnych w tym: szaletów miejskich, wysypisk, cieków
i zbiorników wodnych, placów zabaw, wiat przystankowych i innych urządzeń.
Szalety Miejskie.
Na terenie Gostynia znajduje się pięć toalet publicznych: przy ul. Łaziennej, ul. Nowe Wrota,
ul. Jana Pawła II (przy cmentarzu), Placu Karola Marcinkowskiego oraz na placu zabaw przy
ul. Leszczyńskiej. Koszty związane z utrzymaniem to głównie koszty pracownicze oraz opłaty
za media. Wpływy uzyskane od osób korzystających z usług sanitarnych wyniosły 9 011,98 zł
netto. Koszty w 2020 roku to 66 950,46 zł netto (w tym amortyzacja – 4712,30 zł).

Wysypisko.
Składowisko odpadów w Dalabuszkach zostało zamknięte 31 grudnia 2009 roku. Wszelkie
koszty związane z jego utrzymaniem ponoszone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów.
Ponadto w ramach tej działalności Zakład zatrudniał osobę nadzorującą gminne gruzowisko.
Koszty w 2020 roku wyniosły 36 542,31 zł netto.

Cieki i zbiorniki wodne.
Prace wykonywane corocznie polegają na odmulaniu rowów gminnych, koszeniu traw na
rowach gminnych oraz remontach przepustów drogowych przepusty drogowe - wydatkowano
na ten cel łącznie 27 222,94 zł.
W ramach współpracy z Gminną Spółką Wodną Gostyń przekazywana jest dotacja celowa na
wykonanie prac melioracyjnych na terenie Gminy Gostyń w wysokości 15 000,00 zł, a spółka
jest zobowiązana do 15 grudnia każdego roku przedstawić sprawozdanie z realizacji prac.
Gmina Gostyń współpracuje także z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie
w zakresie utrzymania cieków wodnych na terenie miasta Gostynia, prace polegają na koszeniu
trawy w ciekach, wycince krzewów oraz sprzątaniu odpadów.
Na ten cel w 2020 r. wydatkowano 20 328,41 zł.

Place zabaw.
Na terenie miasta zlokalizowanych jest 13 placów zabaw, a na terenach wiejskich 23. Ich
utrzymanie to przede wszystkim obowiązkowe kontrole w zakresie stanu technicznego
i przydatności do użytkowania obiektu, konserwacje i naprawy wyposażenia oraz utrzymanie
czystości. W 2020 roku zakupiono nowe urządzenia zabawowe na place zabaw w Gostyniu
przy ul. Jana Matejki, ul. Juliusza Słowackiego, ponadto zakupiono urządzenia na nowy plac
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zabaw w Czajkowie oraz urządzenia na place zabaw w Ostrowie, Ziółkowie, Szczodrochowie
i Stężycy. Ponadto wymieniono urządzenia w: Daleszynie, Siemowie, Krajewicach,
Tworzymirkach – za łączną kwotę 158 815,24 zł brutto. Na terenie rekreacyjnym przy ul.
Leszczyńskiej został zmodernizowany skatepark – za kwotę 157 032,87 brutto.

Plac zabaw w Tworzymirkach.

Plac zabaw na ul. Matejki.

Utrzymanie urządzeń i obiektów budowlanych.
Przy świetlicach wiejskich najczęściej są zlokalizowane dodatkowe obiekty typu: sceny, altany,
ogrodzenia oraz garaże. W 2020 r. wydatkowano 7 587,85 zł. Wykonane w ramach tej kwoty
prace to min. malowanie scen, remont ogrodzenia, malowanie elementów małej architektury.

16.6. Zimowe utrzymanie dróg.
W ramach zimowego utrzymania chodników, placów, ulic i gminnych dróg wykonano
posypywanie mieszanką piaskowo-solną – wykonawca został wyłoniony w przetargu
nieograniczonym oraz dodatkowo ZGKiM zatrudnia kilka osób w ramach umów zlecenia.
Koszt zadania wyniósł – 149 292,84 zł.

16.7. Oświetlenie ulic.
W 2020 roku gmina Gostyń wydatkowała 466 692,15 zł na remonty i konserwację urządzeń
elektrycznych, zadanie obejmuje również wymianę uszkodzonych lamp oświetleniowych.
Ponadto za kwotę 184 000,00 zł brutto poprawiono jakość oświetlenia ulic na terenach
wiejskich poprzez zamontowanie dodatkowych punktów oświetleniowych.
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16 8 . Fundusz sołecki.
Sołectwa w ograniczonym zakresie ze względu na pandemię Sars COV-2 zorganizowały
w 2020 r. imprezy integracyjne z zakresu kultury i sportu – Dni Kobiet, Seniora – spotkania
skierowane do mieszkańców sołectw – ich koszt wyniósł 13 148,15 zł.
Wydatki w 2020 r. z funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw:
Brzezie – 17 793,89 zł – zakupiono doposażenie świetlicy, zamontowano lampę solarną,
Bogusławki – 10 500,00 zł -, zagospodarowano teren rekreacji oraz zakupiono namiot jako
zadaszenie płyty tanecznej,
Czajkowo – 13 999,99 zł – wykonano remont pomostu,
Dusina – 7 473,47 zł – zakupiono doposażenie świetlicy,
Daleszyn – 4 280,00 zł – zakupiono garaż blaszany,
Krajewice – 8 999,97 zł – wykonano elementy małej architektury przy stawie, wewnętrzną
instalację elektryczną do remizy OSP,
Kunowo – 2 497,90 zł – wykonano okap oraz opierzenie wiaty,
Osowo – 13 986,24 zł – zakupiono doposażenia świetlicy, zagospodarowano teren przy placu
zabaw,
Ostrowo – 6 023,58 zł – zakupiono urządzenia na plac zabaw,
Siemowo – 1 945,00 zł – zakupiono doposażenie świetlicy,
Stary Gostyń – 30 395,99 zł –przeznaczono na remont świetlicy wiejskiej oraz zakup farb do
konserwacji urządzeń,
Stężyca – 7 089,75 zł – zakupiono drzewka oraz urządzenia na plac zabaw,
Szczodrochowo – 11 291,40 zł – zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw,
Tworzymirki – 9 997,49 zł – zakupiono wyposażenie świetlicy,
Ziółkowo – 13 583,54 zł – wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy oraz zakupiono
urządzenie na plac zabaw,
Sikorzyn – 3 000 zł zakupiono ławostoły.

16.9. Czyszczenie kanalizacji deszczowej.
W ramach czyszczenia kanalizacji deszczowej wykonano czyszczenie: studni, wpustów,
łapaczy oraz kolektorów. Wyczyszczono kanalizację na terenie Gostynia: os. Głogówko, os.
Pożegowo, os. Słoneczne i Konstytucji II Maja. Wykonano również usługę w ścisłym centrum
miasta min. ul. 1 Maja, Zamkowa, Młyńska, Helsztyńskiego, Zielona, Witosa. Czyszczono
również kanalizację na ul. Parkowej, Sportowej oraz w strefie gospodarczej w Czachorowie.
Wydatkowano kwotę 99 414,00 zł brutto.
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16.10. Transport publiczny.
Na terenie gminy Gostyń funkcjonuje bezpłatna komunikacja miejska i podmiejska.
W 2020 r. wydatkowano 496 984,12 zł na zadania związane z jej funkcjonowaniem –
świadczenie usługi przewozowej oraz zakup wiat przystanków autobusowych.

16.11. Nadzór nad utrzymaniem monitoringu.
W 2020 r. na utrzymanie monitoringu przeznaczono środki w wysokości 19 996,64 zł. Zadanie
obejmowało czyszczenie kamer, bieżące naprawy, przeglądy punktów, w których
zlokalizowane są kamery. Ponadto zakupiono nowy rejestrator do centrum monitoringu.

16.12. Utrzymanie świetlic.
Świetlice to 20 obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Gostyń. Podstawową rolą świetlic
jest integracja lokalnych środowisk. W części świetlic działają kluby, w których organizowane
są zajęcia dla dzieci i młodzieży. Świetlice są również wynajmowane na uroczystości rodzinne,
zabawy, itp. Z uwagi na stan epidemii w ubiegłym roku działalność świetlic przez kilka
miesięcy była zawieszona. W 2020 roku wpływy z wynajmu wyniosły 28 768,23 zł (netto),
przy czym najczęściej wynajmowane były świetlice w Goli oraz przy ul. Górnej w Gostyniu.
Koszty świetlic w 2020 roku to 345 101,29 zł.

16.13. Parkingi.
Parkingi na placach gminnych zlokalizowane są przy ulicach Helsztyńskiego, Tkackiej, Jana
Pawła II, Nowe Wrota oraz Łąkowej. Kierowcy uiszczają należność: w 6 parkomatach, poprzez
zakup karty abonamentowej bądź korzystając z aplikacji mobilnej. Czas parkowania obliczany
jest proporcjonalnie do wniesionej opłaty, a na parkingu przy ul. Łąkowej opłata jest stała
i wynosi 2 zł za wjazd.
W 2020 roku wpływy z parkingów wyniosły 205 460,78 zł netto (w tym 24 737,71 zł netto za
abonamenty, a 19 204,84 zł za opłaty karne). Koszty w 2020 roku to 104 127,05 zł netto
(w tym amortyzacja – 825,00 zł).
Strefa płatnego parkowania obejmuje ulice: Kolejową, Powstańców Wlkp, Łącznikową,
Witosa, Łazienną, Wrocławską i Jana Pawła. Należność za parkowanie kierowcy uiszczają:
w 9 parkomatach, poprzez wykup abonamentu lub korzystając z aplikacji mobilnej. Czas
parkowania jest obliczany proporcjonalnie do wniesionej opłaty. W 2020 r. wpływy z opłat
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parkingowych wyniosły 197 807,17 zł (w tym z abonamentów 20 682,93 zł a z opłat
dodatkowych 25 961,95 zł).
Koszty funkcjonowania strefy w 2020 roku wyniosły 169 362,87 zł brutto (w tym amortyzacja
– 1 490,00 zł).

16.14. Inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej.
Rozbudowa monitoringu
Uzupełnienie istniejącego monitoringu o dodatkowe punkty kamerowe, włączenie ich w system
monitoringu, dołożono dodatkowe kamery ANPR, włączono do monitoringu kolejne części
miasta (59 995,59 zł).
Budowa oświetlenia solarnego
W Brzeziu zamontowano 1 lampę solarną 4 000,00 zł.

16.15. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu.
W 2020 roku zrealizowano inwestycję polegającą na modernizacji budynków magazynowych
przy ul. Nad Kanią, koszt prac wyniósł około 110 843,72 zł. W ramach prac wykonano między
innymi nowe instalacje elektryczne wewnątrz budynków oraz nową linię zasilająca budynki,
zdemontowano stare i wykonano nowe ramy okienne z zabezpieczeniami z poliwęglanu,
wykonano nowe bramy, zmodernizowano pokrycie dachowe.
W ramach inwestycji finansowanych z tzw. własnych środków Zakład dokonał zakupu
samochodu ciężarowo-osobowego marki PEUGEOT BOXER (rok produkcji 2012) za kwotę
35 000,00 zł, który jest wykorzystywany przez pracowników do prac związanych
z utrzymaniem zieleni.

17. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
1. Powierzchnia działek stanowiących własność Gminy, które nie zostały oddane
w użytkowanie wieczyste z podziałem na :


Miasto – 185,6299 ha



Gmina – 229,5488 ha
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Powierzchnia działek stanowiących własność Gminy, które zostały oddane w użytkowanie
wieczyste z podziałem na :


Miasto – 38,2058 ha



Gmina – 4,3012 ha

Gmina Gostyń jest również użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność
Skarbu Państwa o powierzchni 0,8795ha.
2. Dokonano sprzedaży działek gminnych o wartości 347 954,74zł oraz nabycia gruntów na
własność Gminy na kwotę 3 123 602,39zł (pod budowę drogi).
3. Formy nietrwałego rozdysponowania mienia na podstawie obowiązujących umów:
- użytkowanie – 0,7370 ha
- najem – 1,0356 ha
- dzierżawa – 31,4192 ha
- użyczenie - 2,1662 ha
- trwały zarząd – 26,7685 ha
4.

Wydano

57

prawomocnych

decyzji

administracyjnych

dotyczących

podziałów

i rozgraniczeń nieruchomości oraz opłat adiacenckich
5. Ustanowiono w formie aktu notarialnego 6 służebności przesyłu o wartości 19.625,88 zł.

18. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
18.1.

Jednostki OSP w gminie Gostyń – ogólna charakterystyka.

Na terenie gminy Gostyń działa łącznie 17 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym
15 jednostek gminnych i 2 jednostki zakładowe. Wśród 15 jednostek gminnych 5 jednostek
wyposażonych jest w samochody ratowniczo-gaśnicze tzw. jednostki typu „S”. Pozostałe 10
jednostek na swoim wyposażeniu posiada motopompy tzw. jednostki typu „M”.
Dwie jednostki OSP tj. Gola i Kosowo są włączone do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego. Jednostki te najczęściej są dysponowane do działań ratowniczych, nie tylko na
terenie gminy Gostyń, ale także powiatu w ramach pomocy przy likwidacji zdarzeń znacznych
rozmiarów, w sytuacjach kiedy wymagane jest użycie większej ilości sił i środków. Na
jednostki te nałożone są większe obowiązki, co związane jest z wyposażeniem ich
w specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz posiadaniem przez ich członków specjalistycznego
przeszkolenia. Są one dofinansowywane z Krajowego System Ratowniczo- Gaśniczego.
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18.2. Wyposażenie jednostek OSP.
Poza samochodami i motopompami na wyposażeniu jednostek OSP znajduje się różnego
rodzaju specjalistyczny sprzęt umożliwiający prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych
między innymi:
- sprzęt do ratowania ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych (OSP Gola
i Kosowo),
- sprzęt do prowadzenia działań z zakresu udzielania pomocy medycznej (OSP Gola, Kosowo,
Kunowo, Gostyń, Daleszyn),
- pilarki spalinowe do usuwania powalonych drzew (OSP Gola, Kosowo, Kunowo, Gostyń,
Daleszyn, Czachorowo, Ziółkowo, Stary Gostyń) oraz cięcia betonu i stali (OSP Gola,
Kosowo),
- agregaty prądotwórcze do oświetlania terenu działań w porze nocnej (OSP Gola, Kosowo,
Kunowo, Gostyń, Daleszyn),
- pompy pływające i szlamowe do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń (OSP
Gola, Kosowo, Kunowo, Gostyń, Daleszyn, Siemowo),
- wentylatory oddymiające (OSP Gola, Kosowo, Kunowo),
- detektory prądu przemiennego (OSP Gola, Kosowo, Gostyń, Kunowo, Daleszyn) oraz
wielogazowe do wykrywania gazów (OSP Gola, Kosowo),
- aparaty powietrzne ochrony dróg oddechowych (OSP Gola, Kosowo, Kunowo, Gostyń,
Daleszyn).

18.3. Zakupy sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania.
W roku 2020 dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Gostyń zakupiono
sprzęt i umundurowanie za kwotę: 25571,47 zł.
W związku z zagrożeniem powstałym po ujawnieniu wirusa COVID – 19, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa strażakom, jednostki OSP wyposażono w maseczki ochronne, rękawice
jednorazowe, przyłbice, gogle i płyny dezynfekcyjne. Jednostki typu S wyposażono również
w kombinezony ochronne.
W zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowano również zadania wymagające większych
nakładów finansowych. Dokonano zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu
ciężkiego dla jednostki OSP w Goli (na podwoziu samochodu SCANIA) za kwotę 1.099.620,00
zł. Zakup samochodu sfinansowano ze środków:
- 499.620,00 zł – z budżetu gminy Gostyń,
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- 100.000,00 zł – z funduszy Komendanta Głównego PSP (fundusze pozyskane z firm
ubezpieczeniowych),
- 500.000,00 zł – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy OSP Gola.

18.4. Remonty, modernizacje remiz.
W 2020 r. wykonano remonty i modernizacje m.in.: założono nową syrenę alarmową przy
remizie OSP Krajewice, poprawiono elewację remizy OSP Gola, wykonano remont remizy
OSP w Ziółkowie oraz remont remizy w Daleszynie.

18.5. Interwencje i inne zadania.
Wyjazdy interwencyjne OSP z gminy Gostyń od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.
Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy Fałszywe

Razem

Gola

18

12

1

31

Kosowo

3

17

2

22

Kunowo

3

5

0

8

Gostyń

0

3

0

3
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Daleszyn

2

4

0

6

Razem

26

41

3

70

Strażacy OSP zaangażowali się również w walkę z epidemią Sars-CoV2 i w ramach tych
działań pomagali w dostarczeniu wraz z innymi wolontariuszami maseczek wielorazowego
użytku seniorom zamieszkałym na terenie gminy .
Strażacy ochotnicy uczestniczyli również w zabezpieczeniu punktów pobierania prób
(wymazów) na obecność COVID - 19 organizowanych na terenie Gostynia.

18.6. Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu.
Gmina Gostyń uczestniczyła w pokryciu części kosztów zakupu urządzeń łączności radiowej
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Na realizację tego zadania gmina
przeznaczyła kwotę 52.000,00 zł.
Na wniosek KPPSP w Gostyniu o dofinansowanie zakupu pralnicy przemysłowej,
dofinansowano jej zakup przeznaczając na ten cel kwotę 3.000,00 zł.
Zakupiono również trzy aparaty powietrzne FENZY AERIS II, butlę stalową z dławikiem,
maskę OPTI PRO za kwotę 11.691,00 zł.

19. PORZĄDEK PUBLICZNY
Zadania z zakresu ochrony spokoju i porządku publicznego w miejscach publicznych wykonuje
Straż Miejska. Egzekwuje przepisy, wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego,
szczególności jest to:


egzekwowanie postanowień regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie
Gminy Gostyń,



egzekwowanie wprowadzonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii,



ochrona spokoju i porządku publicznego wynikającego z ustaw i aktów prawa
miejscowego,



kontrola po względem legalności wycinki drzew,



przeprowadzanie kontroli pod kątem termicznego przetwarzania materiałów
niedozwolonych poza spalarnią lub współspalarnią odpadów,

114
Raport o Stanie Gminy Gostyń



prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej,



ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,



kontrola ruchu drogowego zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,



konwojowanie dokumentów, wartości pieniężnych na potrzeby gminy,



egzekwowanie przestrzegania regulaminu targowiska miejskiego,



zabezpieczanie awarii technicznych oraz innych miejscowych zagrożeń,



współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku podczas
zgromadzeń i imprez publicznych,



nadzór osób odpracowujących w ramach prac społecznie - użytecznych karę
ograniczenia wolności.

Funkcjonariusze przekazywali na bieżąco informacje oraz notatki dotyczące awarii, uszkodzeń,
zagrożeń napotkanych na służbie kompetentnym komórkom organizacyjnym Urzędu,
jednostkom organizacyjnym oraz odpowiednim służbom.
2. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. podjęli 2086
interwencji.

I.

Strażnicy Miejscy w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. ujawnili 1475 wykroczeń
administracyjno – porządkowych.

W ramach posiadanych uprawnień zastosowano następujące środki:
A. Razem udzielono pouczeń:
1. Udzielono pouczeń pisemnych i ustnych w mieście:

1236
1152

 wykroczenia porządkowe

821

 wykroczenia drogowe

331

2. Udzielono pouczeń pisemnych i ustnych na terenie wiejskim:
 wykroczenia porządkowe
 wykroczenia drogowe
B. Razem nałożono 239 mandaty na kwotę:
1. Ukarano mandatami karnymi w mieście 213 osoby na kwotę:

84
82
2
36 250 zł
29 600zł

 wykroczenia porządkowe 107 osób na kwotę

16 750zł

 wykroczenia drogowe 106 osób na kwotę

12 850zł
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2. Ukarano mandatami karnymi na terenie wiejskim 26 osoby na kwotę:
 wykroczenia porządkowe 26 osoby na kwotę:
II.

6 650zł
6 650zł

Sporządzenie wniosku do Sądu Rejonowego: 2
z tytułu nie stosowania się do znaku zakazu zatrzymywania się oraz z tytułu zakłócania
spoczynku nocnego w budynku wielorodzinnym.

III.

Zarejestrowano wpisów do książek interwencji: 611
Dotyczyły głównie:


termicznego przetwarzania odpadów na terenie prywatnych posesji,



uszkodzeń infrastruktury drogowej (znaków, chodników, studzienek kanalizacji,
studzienek telekomunikacyjnych i innych urządzeń),

IV.



nieprawidłowości w zakresie przyłączy kanalizacji sanitarnej,



zaśmiecenia, zanieczyszczania terenu miasta i gminy,



niestosowania się do znaków drogowych,



psów pozostawionych bez nadzoru i bezpańskich,



zwierząt potrąconych przez samochody, rannych, zmarzniętych i nieżywych,



spożywania alkoholu w miejscach do tego nieprzeznaczonych,



zakłócania porządku publicznego,



przebywania osób bezdomnych.

Użycie środków przymusu bezpośredniego: 2

Czas pracy Straży Miejskiej dostosowany jest do potrzeb w zakresie ochrony porządku
publicznego

POGADANKI EDUKACYJNE:
„BEZPIECZNE FERIE” – pogadanki
W dniu 23.01.2020r. komendant Straży Miejskiej przeprowadził pogadankę
profilaktyczną pod nazwą „Bezpieczne ferie 2020” w Szkole Podstawowej im. Janusza
Kusocińskiego w Daleszynie. Głównym celem prelekcji było uświadomienie dzieciom
i młodzieży zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i sportów zimowych, a także
kształtowanie umiejętności przewidywania zagrożeń w czasie ferii zimowych m.in. zachowanie
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ostrożności wobec nieznajomych. W pogadance wzięli udział wszyscy uczniowie klas
podstawowych, którzy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu.

ZABEZPIECZENIA:
„WYBORY PREZYDENCKIE 2020 ”
Straż Miejska w Gostyniu w czasie wyborów zapewniała ochronę i porządek
mieszkańcom gminy. W ich trakcie sprawdzano stan plakatów wyborczych, kontrolowano
lokale oraz tereny przyległe pod kątem „ciszy wyborczej”. Zabezpieczano także Urząd Miejski
przy ul. Wrocławskiej oraz konwojowano dokumenty (protokoły wyborcze) do Krajowego
Biura Wyborczego– Delegatura w Lesznie.

KONKURSY:
„NIE TRUJ SWOICH BLISKICH” – Konkurs Wiedzy EKOlogicznej
W dniu 17.01.2020r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Gostyń odbył się Gminny
Konkurs Wiedzy EKOlogicznej pod hasłem „Nie truj swoich bliskich” zorganizowany przez
Komendę Straży Miejskiej w Gostyniu przy współpracy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji
w Gostyniu oraz Wydziałem Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Konkurs był
skierowany do uczniów Szkół Podstawowych klas od 5 do 8 z terenu gminy Gostyń.

AKCJE INFORMACYJNE I PROGRAMY PROFILAKTYCZNE:
AKCJA „ZIMA”
Na przełomie roku 2019/2020 Straż Miejska w Gostyniu prowadziła akcję „ZIMA”.
W ramach czynności mających na celu zapewnianie bezpieczeństwa ludności i mienia
gminnego podczas okresu zimowego, funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmowali działania
mające na celu:


kontrolę miejsc przebywania osób bezdomnych wspólnie z pracownikami MGOPS,



udzielanie pomocy przy uruchomianiu samochodu,



zwracania szczególnej uwagi na stan chodników i przejezdność dróg na terenie gminy
Gostyń podczas patroli oraz przekazywania uwag odpowiedzialnym służbom,



kierowanie osób odpracowujących karę do prac społecznie-użytecznych związanych
z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń.
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EPIDEMIA COVID-19”
Ze względu na panujące zagrożenie koronawirusem, gostyńska straż miejska ograniczyła
interwencje tylko do najpoważniejszych sytuacji, w których znalazło się:


zagrożenie zdrowia i życia ludzi,



naruszenie spokoju i porządku publicznego, w tym wybryki chuligańskie, niszczenie
mienia oraz przestępstwa,



naruszanie przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, bezpośrednio zagrażających
bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego oraz bezpieczeństwu pieszych.
Strażnicy na bieżąco monitorowali miejsca, które pozostały zamknięte dla otoczenia

(miejsca grupowania się dzieci i młodzieży, ale także dorosłych bez zachowania odpowiednich
środków ostrożności) m.in. parki, place zabaw, boiska sportowe, bulwary, tereny zielone oraz
okolice tych miejsc.
W 2020 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej pouczyli 523 osoby, 6 osób zostało
ukaranych MKK w wysokości 2300 złotych oraz zostały skierowane 2 wnioski o ukaranie do
Sądu Rejonowego w Gostyniu za nieprzestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.
AKCJA „WAKACJE BEZ PROMILI”
Straż Miejska rozpoczęła po raz kolejny realizację programu profilaktycznoprewencyjnego „Wakacje bez promili”. Miesiące letnie, okres wakacyjny to czas, w którym
wzrasta spożycie alkoholu, również przez młodzież i dzieci. Zgodnie z założeniami programu
realizowanego przez Straż Miejską i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych szczególnie sprawdzane były miejsca publiczne objęte zakazem spożywania
alkoholu takie jak: boiska szkolne, obiekty sportowe, parki, skwery, place zabaw, parkingi,
osiedla mieszkaniowe. Celem głównym programu są oddziaływania prewencyjne w najbardziej
zagrożonych rejonach oraz wyciąganie sankcji karnych w stosunku do osób nie stosujących się
do przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.
Biorąc pod uwagę okres realizacji programu – od początku czerwca do końca września
funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli łącznie 64 interwencje z art. 43 ust. 1 Ustawy
o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi za spożywanie alkoholu
w miejscach objętych zakazem, w tym udzielono 31 pouczeń, natomiast 33 osoby ukarano
mandatem karnym na łączną kwotę 3300 zł.
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Liczba mandatów karnych z art. 43' ust. 1 UWTPiA
ul. Starogostyńska;
1

Plac Karola
ul. Strzelecka; 2
Marcinkowskiego; 1
ul. Wrocławska; 1

ul. Podzamcze; 4

Góra Zamkowa i
Rynek; 24

Wykres: Liczba mandatów karnych z art. 43 ust. 1 UWTPiA nałożonych od czerwca do września 2020.

AKCJA „NIE TRUJ SWOICH BLISKICH”
Mając na uwadze wspólne dobro mieszkańców Straż Miejska prowadziła regularne
kontrole palenisk domowych, zwłaszcza w okresie zimowym, w budynkach z których
wydostający się dym z kominów może wskazywać na spalanie szkodliwych odpadów. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami funkcjonariusze mogą wejść na teren posesji, by zweryfikować,
czym właściciel nieruchomości pali w piecu. W ramach prowadzonych czynności kontrolnych
strażnicy mogli również pobierać próby odpadów paleniskowych.
W 2020 roku przeprowadzono łącznie 186 kontroli pod kątem termicznego
przekształcania odpadów poza spalarnią lub współspalarnią odpadów, w tym nałożono 36
MKK na kwotę 10 100 złotych.
Mandaty nałożone z art. 191 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach:
- Styczeń

10

- Maj

-1

- Wrzesień

- Luty

- 12

- Czerwiec

-1

- Październik - 2

- Marzec

-4

- Lipiec

-1

- Listopad

-0

- Kwiecień

-0

- Sierpień

-1

- Grudzień

-1

-3
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KONTROLE:
KONTROLE Z MIEJSKO GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ
Współpracując z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przeprowadzono w 2020
roku kontrole miejsc na terenie miasta i Gminy Gostyń pod kątem przebywania osób
bezdomnych oraz kontrole miejsc, gdzie przebywają osoby korzystające z pomocy socjalnej.
WSPÓŁPRACA Z KOMENDĄ POWIATOWĄ POLICJI W GOSTYNIU
Realizując zadania z zakresu bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego
Komenda Straży Miejskiej współpracuje ściśle z Komendą Powiatową Policji w Gostyniu.
Działania opierają się na :
 zapewnieniu spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez turystycznych,
rozrywkowych i sportowych,
 koordynacji

rozmieszczenia

służb

Komendy

Straży

Miejskiej

i

Policji

z uwzględnieniem zagrożeń,
 bieżącej

wymianie

informacji

w

zakresie

obserwowania

i

rejestrowania

przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych,
 ścisłej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym obszarze
działania,
 służbach rannych z Policją, w zależności od potrzeb są to imprezy masowe, zawody
sportowe, koncerty i inne uroczystości,
 służbach popołudniowych z Policją, jeden wspólny patrol z udziałem Ogniwa
Patrolowo Interwencyjnego,
 organizowaniu odpraw dotyczących planowania służb, zadań, szczególnie poprzez
wspólne uzgadnianie grafików służb,
 krajowej mapie zagrożeń.
Zacieśnieniu tej współpracy sprzyja wspólna ocena przez komendantów stanu porządku
i bezpieczeństwa publicznego.
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20. ORGANIZACJA URZĘDU
20.1. Decyzje administracyjne wydane w 2020 roku.
Wydział

Liczba
wydanych
decyzji

Liczba
odwołań od
wydanych
decyzji

W wyniku
odwołań ile
decyzji
utrzymano
w mocy

W wyniku
odwołań
ile decyzji
uchylono

W wyniku
odwołań ile
decyzji
przekazano
do
ponownego
rozpatrzenia

W ilu
przypadkach
umorzono
postępowanie
administracyjne

Wydział Inwestycji

171

0

0

0

0

0

Wydział Planowania
Przestrzennego i
Ochrony Środowiska

223

11

3

7

7

0

Wydział Gospodarki
Komunalnej

2

0

0

0

0

0

Wydział Gospodarki
Nieruchomościami

52

0

0

0

0

0

Wydział Finansowy

8862

1

0

0

1

0

Wydział Oświaty i
Spraw Społecznych

34

0

0

0

0

0

Komenda Straży
Miejskiej

0

0

0

0

0

0

Wydział Spraw
Obywatelskich

82

27

15

0

12

6

Wydział
Organizacyjny

0

0

0

0

0

0

Wydział
Komunikacji
Społecznej

0

0

0

0

0

0

Razem

9 426

39

18

7

19

6

20.2.Zamówienia publiczne.
W 2020 roku przeprowadzono 28 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego w tym na
roboty budowlane 16 postępowań, na usługi 7 postępowań oraz na dostawy 5 postępowań.
Wyborem najkorzystniejszej oferty zakończono 24 postępowania, 4 postępowania
unieważniono.

Z tytułu prowadzonych postępowań nie zostało wniesione odwołanie do

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).
Poniżej wykres z liczbą udzielonych zamówień publicznych w 2020 r. z podziałem na rodzaj
udzielonych zamówień.
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Zamówienia publiczne w 2020 r.
16

7
5

Roboty budowlane

Usługi

Dostawy

Ogółem w przeprowadzonych 28 postępowaniach wzięło udział 115 oferentów,
w związku z tym średnio w jednym postępowaniu oferty złożyło 4 oferentów. Porównując
wskazane dane z rokiem poprzednim odnotowano minimalny spadek liczby wykonawców
biorących udział w ogłaszanych przetargach. Poniżej tabela przedstawiająca porównanie liczby
oferentów biorących udział w postępowaniach w 2020 r. i w roku poprzednim.

Rok

Liczba oferentów

Liczba

Średnia w przetargu

postępowań
2019

25

103

4,12

2020

28

115

4,11

Po przeanalizowaniu zgromadzonych informacji ustalono, że wśród 115 oferentów, którzy
uczestniczyli w ogłoszonych postępowaniach przetargowych, 28 to przedsiębiorcy z terenu
Gminy Gostyń, co stanowi 24,35 % ogólnej liczby oferentów, którzy złożyli swoje oferty. Jak
wynika z dalszej analizy przeprowadzonych postępowań, podobnie jak w ubiegłym roku,
zamówienia publicznego udzielono 11 lokalnym przedsiębiorcom, co stanowi około 45,83%
udzielonych zamówień publicznych powyżej 30 000 euro.
Jak wskazują powyższe dane większość przetargów zakończono podpisaniem umowy
z wyłonionym wykonawcą. Natomiast w przypadku 4 ogłoszonych przetargów postępowania
unieważniono m.in. z uwagi na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy

122
Raport o Stanie Gminy Gostyń

niepodlegającego wykluczeni lub postępowanie obarczone było niemożliwą do usunięcia wadą,
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Oprócz udzielonych zamówień publicznych w drodze ogłoszonych przetargów, Gmina
udzielała również zamówień publicznych poniżej 30 000 euro, których wartość wyniosła
4 391 781,86 zł, co stanowi ok. 20% wartości udzielonych zamówień publicznych
w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych. Plan zamówień po aktualizacji został
wykonany w 100%.

20.3. Kadry.
Przyjęte zadania Gminy realizują pracownicy Urzędu funkcjonujący w dziewięciu wydziałach
oraz Komendzie Straży Miejskiej.
W Urzędzie Miejskim w Gostyniu na koniec 2020 roku zatrudnionych było 76 pracowników
na 73,50 etatu (w tym 70,25 etatów na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych
urzędniczych i 3,25 etatów obsługi). W minionym roku w pierwszej połowie marca
przeprowadzono nabór na stanowisko urzędnicze ds. obsługi rady miejskiej, na które
aplikowało 27 kandydatów.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

jest obowiązkiem pracowników i odbywa się

w Urzędzie Miejskim w Gostyniu w ramach organizowanych szkoleń lub seminariów. Z uwagi
na wprowadzone ograniczenia związane z pandemią, pracownicy Urzędu Miejskiego
w Gostyniu wzięli udział w 88 zorganizowanych szkoleniach on-line.
20.4.Obsługa klienta.
Wprowadzone obostrzenia związane z panująca epidemią koronawirusa w 2020 r. wymusiły
zmianę organizacji obsługi bezpośredniej w Urzędzie. W związku z tym wyznaczono miejsca
obsługi z zachowaniem obowiązującego dystansu i obowiązku stosowania środków
bezpieczeństwa, które minimalizują ryzyko rozprzestrzeniania i ograniczenia zagrożenia
epidemiologicznego. Z uwagi na wprowadzone ograniczenia klienci częściej korzystali
z kontaktu telefonicznego oraz kontaktu korespondencyjnego zarówno w wersji papierowej jak
i elektronicznej. W ramach tej formy załatwiania spraw do Urzędu wpłynęło i zarejestrowano
15 121 pism, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej wpłynęło łącznie 3 319
pism.
Aby skorzystać z możliwości elektronicznego kontaktu z Urzędem i załatwienia spraw
administracyjnych w dowolnym czasie, niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia profilu
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zaufanego. W tym celu w ratuszu i w budynku Urzędu przy ul. Wrocławskiej 256 funkcjonuje
stanowisko, które potwierdza, przedłuża i unieważnia profil zaufany.
W 2020 r. potwierdzono 205 profili zaufanych to jest o 19,02% potwierdzeń więcej niż
w 2019 r.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obywatele mają prawo wnosić do organów
administracji publicznej skargi, wnioski i petycje. W minionym roku do Urzędu Miejskiego
w Gostyniu wpłynęła jedna skarga, która dotyczyła niezadowolenia z prowadzonego
postępowania

administracyjnego.

Na

podstawie

przeprowadzonego

postępowania

wyjaśniającego, skargę uznano za niezasadną.
Przedmiotem petycji może być zmiana prawa, podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania
w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających
szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach i kompetencji
Urzędu. W 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Gostyniu złożono 9 petycji to jest o jedną petycję
mniej niż w roku poprzednim. W większości dotyczyły one ochrony środowiska
i bezpieczeństwa mieszkańców podczas pandemii. Wszystkie złożone petycje zgodnie
z procedurą zostały wnikliwie przeanalizowane i w pięciu przypadkach zostały uznane za
niezasadne, natomiast w czterech przypadkach petycje oceniono pozytywnie.

20.5. Zarządzenia wydane przez Burmistrza Gostynia.
W 2020 roku Burmistrz Gostynia podpisał 269 zarządzeń, w tym:
a) 221 zarządzeń organu,
b) 48 wewnętrznych zarządzeń kierownika urzędu.
Poniżej tabela przedstawiająca ilość wydanych Zarządzeń Burmistrza Gostynia jako organu
gminy, przypadających na daną komórkę organizacyjną wraz z jednostkami nadzorowanymi
oraz wykres obrazujący wydane Zarządzenia Burmistrza jako kierownika Urzędu Miejskiego
w Gostyniu w podziale na wydziały przygotowujące projekty danych zarządzeń.
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Wewnętrzne zarządzenia kierownika urzędu

21

Wydział Finansowy

27

Wydział Organizacyjny

20.6. Informatyzacja.
Powszechny rozwój e-usług oraz cyfryzacji w różnych dziedzinach życia publicznego
a także coraz powszechniejszy dostęp do Internetu, wymusza systematyczne doskonalenie
świadczonych przez Urząd usług. Od wielu lat interesanci przy załatwianiu spraw elektronicznie
korzystają w obu budynkach Urzędu z dostępu do Internetu przez sieć Wi-Fi.
W podejmowanych działaniach dąży się do tego, aby mieszkańcy naszej gminy mieli również
większą możliwość korzystania z elektronicznej formy załatwienia spraw administracyjnych.
W tym celu Urząd wdrożył między innymi:
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- Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (EBOI),
- aplikację mobilną „e-Gostyń”,
- system elektronicznego zarządzania dokumentami „EZD Proton”.
Wszystkie systemy zostały ze sobą z synchronizowane i jednocześnie połączone z elektroniczną
skrzynką podawczą platformy ePUAP.
Powyższe

systemy,

dostępne

bezpośrednio

dla

interesantów,

zostały

zintegrowane

z dziedzinowymi bazami danych Urzędu, co pozwala na dwukierunkową wymianę informacji
między obywatelem, a urzędem. Ważną funkcjonalnością systemu EZD jest możliwość śledzenia
własnej sprawy przy pomocy konta w EBOI.
Sesje Rady Miejskiej prowadzone są przy wsparciu systemu elektronicznego. W nim
definiuje się porządek obrad wraz z projektami uchwał, przeprowadza głosowania,
a transmisja on-line udostępniana jest w serwisie YouTube.
W dwóch budynkach Urzędu znajdują się elektroniczne tablice ogłoszeń, gdzie każdy
interesant odwiedzający urząd może w łatwy sposób odnaleźć interesującą go informację.

20.7. Inspektor ochrony danych.
Inspektor ochrony danych dla Urzędu Miejskiego został wyznaczony także do pełnienia funkcji
inspektora ochrony danych w Komendzie Straży Miejskiej. W ramach prowadzonej
działalności informował podmioty i osoby przetwarzające dane o obowiązkach wynikających
z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) i ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (ODO).
Inspektor monitorował zgodność przestrzegania ww. przepisów, polityk przetwarzania danych
oraz zasad bezpieczeństwa informacji. W ramach obowiązków prowadził i aktualizował rejestr
czynności przetwarzania, rejestr kategorii przetwarzania danych, rejestr umów powierzenia
oraz nadzorował przetwarzanie i powierzanie danych. Inspektor ochrony danych na bieżąco
opracowywał i aktualizował informacje dotyczące przetwarzania w zakresie działalności
Urzędu i Straży Miejskiej oraz uczestniczył w opracowywaniu dokumentów, programów,
projektów i umów w części dotyczącej ochrony danych.
Ponadto opracowywał opinie, materiały oraz przeprowadzał szkolenia stażystów i nowo
zatrudnionych pracowników. Prowadził audyty zgodności przetwarzania danych przez Urząd
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z przepisami o ochronie danych. Inspektor ochrony danych uczestniczył w przeglądzie
i aktualizacji Polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Gostyniu.

20.8. Biuro Rady Miejskiej.
W 2020 roku odbyło się 11 sesji Rady Miejskiej w Gostyniu, w tym cztery sesje zostały zwołane
w trybie nadzwyczajnym. Powołane Komisje branżowe obradowały 7 razy, Komisja Rewizyjna
2 razy. Nie było natomiast przesłanek powodujących konieczność zwołania posiedzenia
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Podczas posiedzeń komisji radni złożyli 108 wniosków,
natomiast w trakcie sesji zgłoszone zostały 23 wnioski.
W 2020 roku Rady Miejska w Gostyniu podjęła 102 uchwały. W stosunku do 1 uchwały organ
nadzorczy stwierdził nieważność aktu w całości, natomiast 1 uchwała została częściowo
uchylona.
Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabelka.
Lp.

1.

Nr uchwały
Data
podjęcia
XIII/179/20
17.02.2020 r.

2.

XIII/180/20
17.02.2020 r.

3.

XIII/181/20
17.02.2020 r.

4.

XIII/182/20
17.02.2020 r.

5.

XIII/183/20
17.02.2020 r.

Tytuł uchwały

Realizacja

w sprawie Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Gostyniu w
rejonie ulic: Wiosennej,
Wichrowej, Letniej i Górnej.
w sprawie Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Gostyniu w
rejonie ronda Józefa Zeidlera i ul.
Zachodniej.
w sprawie przyznania dotacji dla
Parafii Rzymskokatolickiej pw.
św. Marcina w Starym Gostyniu
na wykonanie prac
konserwatorskich i
restauratorskich w kościele
parafialnym.
w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
miasta i gminy Gostyń.
w sprawie ustalenia wysokości
stawek dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu
budżetowego – Zakładu
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Gostyniu na
2020 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
z 28 lutego 2020 r poz. 1929 i weszła w życie.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 28
lutego 2020 r poz. 1930 i weszła w życie.
Podpisano umowę na przekazanie dotacji. Na
podstawie złożonego wniosku o wypłatę dotacji
przekazano kwotę 27.000 zł.

Program został zrealizowany- wydatkowano
środki na sterylizację zwierząt oraz czipowanie.
W ramach programu przekazano środki na
utrzymanie schroniska dla zwierząt w
Dalabuszkach.
Uchwała została zrealizowana- w ramach dotacji
wyremontowano łazienki w budynku w Goli 63,
wyremontowano lokale mieszkalne w Goli, w
Gostyniu na ul. Wrocławskiej.

127
Raport o Stanie Gminy Gostyń

6.

XIII/184/20
17.02.2020 r.

w sprawie uchwalenia
wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych.

7.

XIII/185/20
17.02.2020 r.

8.

XIII/186/20
17.02.2020 r.

9.

XIII/187/20
17.02.2020 r.

10.

XIII/188/20
17.02.2020 r.

11.

XIII/189/20
17.02.2020 r.

w sprawie sprzedaży prawa
własności gruntu na rzecz
użytkownika wieczystego.
w sprawie sprzedaży prawa
własności gruntu na rzecz
użytkownika wieczystego.
w sprawie wyrażenia zgody na
wniesienie wkładu niepieniężnego
(aportu) do Spółki „Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w
Gostyniu Spółka z o.o.”
w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości.
zmieniającej uchwałę budżetową
na 2020 r.

12.

XIII/190/20
17.02.2020 r.

zmieniającej Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy
Gostyń na lata 2020 – 2024.

13.

XIII/191/20
17.02.2020 r.

14.

XIII/192/20
17.02.2020 r.

15.

XIII/193/20
17.02.2020 r.

w sprawie nadania statutu
Bibliotece Publicznej Miasta i
Gminy w Gostyniu.
w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom
tego pozbawionym, w tym
osobom bezdomnym.
w sprawie przyjęcia programu
„Fachowiec dla seniora”.

16.

XIII/194/20
17.02.2020 r.

17.

XIII/195/20
17.02.2020 r.

w sprawie zwolnienia dyrektora
Przedszkola Miejskiego Nr 5 im.
Kubusia Puchatka w Gostyniu od
obowiązku realizacji zajęć, o
których mowa w art. 42 ust. 3
ustawy – Karta Nauczyciela.
w sprawie zamiaru likwidacji
Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Siemowie.

Uchwalenie Wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych na lata 2020-2022 jest zgodny z
kierunkami rozwoju określonego w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Gostyń. Realizacja zadań
przyczyni się do poprawy jakości świadczonych
usług przez spółkę.
Uchwała została zrealizowana, podpisano akt
notarialny.
Uchwała została zrealizowana, podpisano akt
notarialny.
Uchwała została zrealizowana, podpisano akt
notarialny.

Uchwała została
umowę najmu.

zrealizowana,

podpisano

Jednostki i wydziały zostały poinformowane
pismem z dnia 18.02.2020 r. o zmianach w
uchwale, zgodnie z zakresem realizowanych
zadań.
Uchwałą zaktualizowano wartości do zmian
wynikających z uchwały zmieniającej uchwałę
budżetową. Zgodnie z przepisami uchwała
została przekazana do RIO.
Uchwała została zrealizowana. Nadano statut
Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w
Gostyniu.
Uchwała została zrealizowana. Reguluje
wysokość ponoszonych opłat w ośrodkach
wsparcia.

Uchwała została zrealizowana. Program
„Fachowiec dla seniora” to bezpłatna pomoc w
zakresie drobnych napraw domowych dla
mieszkańców gminy Gostyń.
Uchwała zrealizowana. Dyrektor PM Nr 5 w
Gostyniu został zwolniony z realizacji zajęć
dydaktycznych.

Sprawa toczyła się przed WSA w Warszawie.
Sąd oddalił skargę gminy.
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18.

XIII/196/20
17.02.2020 r.

19.

XIII/197/20
17.02.2020 r.

20.

XIV/198/20
19.03.2020 r.

zmieniającej uchwałę budżetową
na 2020 r.

21.

XIV/199/20
19.03.2020 r.

zmieniającej Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy
Gostyń na lata 2020-2024.

22.

XIV/200/20

23.

19.03.2020 r.
XIV/201/20
19.03.2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi
Gostyńskiemu.
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi
Gostyńskiemu.
w sprawie zlecenia Komisji
Rewizyjnej przeprowadzenia
kontroli postępowania o
udzielenie zamówienia
publicznego na roboty
budowlane: budowa drogi w ul.
Władysława Reymonta w
Gostyniu.
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w trybie przetargowym
prawa własności do
nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Gostyniu u zbiegu
ulic Jana Kasprowicza i Mikołaja
Reja.
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w trybie przetargowym
prawa własności do
nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Gostyniu u zbiegu
ulic Jana Kasprowicza
i Władysława Reymonta.
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w trybie przetargowym
prawa własności do
nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Gostyniu przy ul.
Mikołaja Reja.

24.

XIV/202/20
19.03.2020 r.

25.

XV/203/20
28.05.2020 r.

26.

XV/204/20
28.05.2020 r.

27.

XV/205/20
28.05.2020 r.

w sprawie zamiaru likwidacji
Szkoły Podstawowej im. Gustawa
Eugeniusza Potworowskiego w
Goli.
w sprawie przyjęcia planów pracy
komisji stałych Rady Miejskiej na
rok 2020 oraz sprawozdań z
działalności komisji stałych Rady
Miejskiej w roku 2019.

Uchwała jest w trakcie realizacji. Aktualnie
sprawa toczy się w WSA w Warszawie.

Podczas XIII sesji Rady Miejskiej w Gostyniu
przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej
w Gostyniu przedstawili plany pracy na rok 2020
oraz sprawozdania z działalności komisji w roku
poprzednim. Plany pracy oraz sprawozdania z
działalności zostały przyjęte przez Radę Miejską
jednogłośnie.
Jednostki i wydziały zostały poinformowane
pismem z dnia 20.03.2020 r. o zmianach w
uchwale, zgodnie z zakresem realizowanych
zadań.
Uchwałą zaktualizowano wartości do zmian
wynikających z uchwały zmieniającej uchwałę
budżetową. Zgodnie z przepisami uchwała
została przekazana do RIO.
Uchwała została uchylona z powodu zmiany
przeznaczenia udzielonego wsparcia.
Uchwała zrealizowana. Pomoc finansowa została
przyznana na zakup sprzętu medycznego dla
SPZOZ w Gostyniu.
W dniach 6-30 marca 2020 roku została
przeprowadzona kontrola postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na roboty
budowlane: budowa drogi w ul. Władysława
Reymonta w Gostyniu.

Uchwała została zrealizowana, podpisano akt
notarialny.

Uchwała została zrealizowana, podpisano akt
notarialny.

Uchwała została zrealizowana, podpisano akt
notarialny.
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28.

XV/206/20
28.05.2020 r.

29.

XV/207/20
28.05.2020 r.

30.

XV/208/20
28.05.2020 r.

31.

XV/209/20
28.05.2020 r.

32.

XV/210/20
28.05.2020 r.

33.

XV/211/20
28.05.2020 r.

34.

XV/212/20
28.05.2020 r.

35.

XV/213/20
28.05.2020 r.

36.

XV/214/20
28.05.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w trybie przetargowym
prawa własności do
nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Gostyniu przy ul.
Władysława Reymonta.
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w trybie przetargowym
prawa własności do
nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Gostyniu przy ul.
Mikołaja Reja.
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w trybie przetargowym
prawa własności do
nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Gostyniu przy ul.
Władysława Reymonta.
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w trybie przetargowym
prawa własności do
nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Gostyniu u zbiegu
ulic Władysława Reymonta i Jana
Kasprowicza.
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w trybie przetargowym
prawa własności do
nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Gostyniu u zbiegu
ulic Jana Kasprowicza
i Aleksandra Fredry.
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w trybie przetargowym
prawa własności do
nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Gostyniu przy ul.
Władysława Reymonta.
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w trybie przetargowym
prawa własności do
nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Gostyniu przy ul.
Aleksandra Fredry.
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w trybie przetargowym
prawa własności do
nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Gostyniu przy ul.
Władysława Reymonta.
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w trybie przetargowym
prawa własności do
nieruchomości niezabudowanej,

Uchwała została zrealizowana, podpisano akt
notarialny.

Uchwała została zrealizowana, podpisano akt
notarialny.

Uchwała została zrealizowana, podpisano akt
notarialny.

Uchwała została zrealizowana, podpisano akt
notarialny.

Uchwała została zrealizowana, podpisano akt
notarialny.

Uchwała została zrealizowana, podpisano akt
notarialny.

Uchwała została zrealizowana, podpisano akt
notarialny.

Uchwała została zrealizowana, podpisano akt
notarialny.

Uchwała została zrealizowana, podpisano akt
notarialny.
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położonej w Gostyniu przy ul.
Aleksandra Fredry.
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w trybie przetargowym
prawa własności do
nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Gostyniu przy ul.
Aleksandra Fredry.
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w trybie przetargowym
prawa własności do
nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Gostyniu przy ul.
Aleksandra Fredry.
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w trybie przetargowym
udziałów w prawie własności do
nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Gostyniu przy ul.
Jana Pawła II.
w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości.
w sprawie objęcia udziałów
w Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji w Gostyniu spółka
z o. o.

37.

XV/215/20
28.05.2020 r.

38.

XV/216/20
28.05.2020 r.

39.

XV/217/20
28.05.2020 r.

40.

XV/218/20
28.05.2020 r.

41.

XV/219/20
28.05.2020 r.

42.

XV/220/20
28.05.2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową
na 2020 r.

43.

XV/221/20
28.05.2020 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę
Finansową Gminy Gostyń na lata
2020 – 2024.

44.

XV/222/20
28.05.2020 r.
XV/223/20
28.05.2020 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego.
w sprawie przyznania dotacji dla
Parafii Rzymskokatolickiej pw.
św. Małgorzaty w Gostyniu na
wykonanie prac konserwatorskich
i restauratorskich w kościele
farnym w Gostyniu.
w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Otówku.
w sprawie przyznania nagrody
gminy Gostyń pod nazwą „Laur
Gostynia” w kategorii
indywidualnej.

45.

46.

XV/224/20
28.05.2020 r.

47.

XV/225/20
28.05.2020 r.

Uchwała została zrealizowana, podpisano akt
notarialny.

Uchwała została zrealizowana, podpisano akt
notarialny.

Uchwała została zrealizowana, podpisano akt
notarialny.

Uchwała została
umowę najmu.

zrealizowana,

podpisano

W budżecie Gminy Gostyń na 2020 rok
zaplanowano budowę sieci wodociągowej oraz
kanalizacji sanitarnej w ul. A. Fredry oraz Wł.
Reymonta
oraz
w
ul.
Spacerowej
w miejscowości Kunowo. Na ten cel
przeznaczono 500 000,00 zł.
Jednostki i wydziały zostały poinformowane
pismem z dnia 29.05.2020 r. o zmianach
w uchwale, zgodnie z zakresem realizowanych
zadań.
Uchwałą zaktualizowano wartości do zmian
wynikających z uchwały zmieniającej uchwałę
budżetową. Zgodnie z przepisami uchwała
została przekazana do RIO.
Podpisano umowę z bankiem. Z planowanej
kwoty 8 411 357 zł zaciągnięto 4 089 299 zł.
Podpisano umowę na przekazanie dotacji. Na
podstawie złożonego wniosku o wypłatę dotacji
przekazano kwotę 100.000 zł

Wybrano urbanistę, trwają prace planistyczne
przy opracowywaniu planu.
10 grudnia 2020 roku wręczono nagrodę twórczą
pn.
„Laur
Gostynia”
Pani
Barbarze
Cwojdzińskiej, prezes zarządu Stowarzyszenia
„Dom Europejski”.
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48.

XVI/226/20
22.06.2020 r.

49.

XVII/227/20
02.07.2020 r.

50.

XVII/228/20
02.07.2020 r.

51.

XVII/229/20
02.07.2020 r.

52.

XVII/230/20
02.07.2020 r.

53.

XVII/231/20
02.07.2020 r.

54.

XVII/232/20
02.07.2020 r.

55.

XVII/233/20
02.07.2020 r.

56.

XVII/234/20
02.07.2020 r.

w sprawie założenia Przedszkola
Miejskiego Nr 2 w Gostyniu, z
siedzibą w Gostyniu przy ulicy
Strzeleckiej 28 i nadania statutu.
w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości.
w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości.
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w trybie przetargowym
lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Gminy
Gostyń.
w sprawie nieodpłatnego
przejęcia od Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa
nieruchomości, oznaczonej jako
działka nr 36/6, położonej w
Kosowie gmina Gostyń.
w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie w trybie bezprzetargowym
prawa własności nieruchomości
niezabudowanej, położonej w
Gostyniu przy ul. Wiśniowej.
w sprawie wprowadzenia na
terenie gminy Gostyń programu
„Przyjazny samorząd”.

zmieniająca uchwałę w sprawie
regulaminu określającego
wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki
przyznawania dodatków:
motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy i za wysługę lat
oraz szczegółowe warunki
obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw dla
nauczycieli zatrudnionych w
przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez Gminę
Gostyń.
w sprawie ustalenia sieci
publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych

Uchwała została zrealizowana. PM Nr 2
prowadzi swoją działalność od 1 września 2020 r.
Uchwała została
umowę dzierżawy.

zrealizowana,

podpisano

Uchwała została
umowę najmu.

zrealizowana,

podpisano

Sprzedaż została wstrzymana z uwagi na
przeznaczenie lokalu dla repatriantów.

Uchwała jest w trakcie realizacji. Rada Sołecka
opracowuje koncepcję zagospodarowania działki
w celu przesłania do KOWR.

Uchwała została zrealizowana, podpisano akt
notarialny.

Uchwała została zrealizowana. Rodziny
wielodzietne i osoby z niepełnosprawnościami
mogą korzystać ze zniżek na terenie gminy
Gostyń w jednostkach organizacyjnych gminy
Gostyń. Karta może zostać wydana na nie dłużej
niż 5 lat.
Uchwała została zrealizowana. Dodatki do
wynagrodzeń są wypłacane zgodnie z zapisami
ww. uchwały.

Uchwała została zrealizowana. Gostyńska sieć
przedszkolną uzupełniły oddziały przedszkolne
w SP Nr 1 w Gostyniu.
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prowadzonych przez Gminę
Gostyń.
w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli
przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach
podstawowych, pracujących z
grupami obejmującymi dzieci 6 –
letnie i dzieci młodsze.
w sprawie ustalenia średniej ceny
jednostki paliwa w gminie Gostyń
na rok szkolny 2020/2021.
zmieniającej uchwałę budżetową
na 2020 r.

57.

XVII/235/20
02.07.2020 r.

58.

XVII/236/20
02.07.2020 r.

59.

XVII/237/20
02.07.2020 r.

60.

XVII/238/20
02.07.2020 r.

zmieniającej Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy
Gostyń na lata (2020 – 2026).

61.

XVII/239/20
02.07.2020 r.

62.

XVII/240/20
02.07.2020 r.

w sprawie ustalenia
przedterminowych wyborów
sołtysa wsi Daleszyn.
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi
Gostyńskiemu w 2020 roku.

63.

XVIII/241/20
20.08.2020 r.

w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Gostynia wotum
zaufania za 2019 rok.

64.

XVIII/242/20
20.08.2020 r.

65.

XVIII/243/20
20.08.2020 r.

w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Gostyń za 2019 r.
w sprawie absolutorium dla
Burmistrza Gostynia z tytułu
wykonania budżetu Gminy
Gostyń za rok 2019.

66.

XVIII/244/20
20.08.2020 r.

zmieniającej uchwałę budżetową
na 2020 r.

67.

XVIII/245/20
20.08.2020 r.

zmieniającej Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy
Gostyń na lata 2020 – 2026.

Uchwała została zrealizowana. Tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć został ustalony w
oparciu o zapisy ww. uchwały.

Uchwała zrealizowana. Rodzicom dowożącym
dzieci
niepełnosprawne
jest
wypłacane
wynagrodzenie na podstawie ww. uchwały.
Jednostki i wydziały zostały poinformowane
pismem z dnia 03.07.2020 r. o zmianach w
uchwale, zgodnie z zakresem realizowanych
zadań.
Uchwałą zaktualizowano wartości do zmian
wynikających z uchwały zmieniającej uchwałę
budżetową. Zgodnie z przepisami uchwała
została przekazana do RIO.
W dniu 27 lipca 2020 roku odbyły się wybory
sołtysa wsi Daleszyn, którym został Andrzej
Stróżyński.
Gmina Gostyń chciała udzielić pomocy
finansowej na realizację zadania pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4922P
Krajewice - Ziółkowo” do 50% wkładu własnego
zadania, jednak nie więcej niż 584 000,00 zł
(słownie:pięćsetosiemdziesiątczterytysiącezłotyc
h00/100) całkowitych kosztów realizacji
przedsięwzięcia.
Inwestycja
nie
została
zrealizowana.
Na XVIII sesji Rady Miejskiej udzielono wotum
zaufania Burmistrzowi Gostynia jednogłośnie
(19 radnych było za podjęciem uchwały, 2
radnych było nieobecnych).
Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2019 r.
zostało zatwierdzone przez radnych RM.
Na XVIII sesji Rady Miejskiej udzielono
absolutorium Burmistrzowi Gostynia z tytułu
wykonania budżetu Gminy Gostyń za rok 2019
jednogłośnie (19 radnych było za podjęciem
uchwały, 2 radnych było nieobecnych).
Jednostki i wydziały zostały poinformowane
pismem z dnia 21.08.2020 r. o zmianach w
uchwale, zgodnie z zakresem realizowanych
zadań.
Uchwałą zaktualizowano wartości do zmian
wynikających z uchwały zmieniającej uchwałę
budżetową. Zgodnie z przepisami uchwała
została przekazana do RIO.
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68.

XVIII/246/20
20.08.2020 r.

w sprawie poboru podatku
rolnego, leśnego i od
nieruchomości w drodze inkasa.

Uchwała jest w trakcie realizacji, na jej podstawie
zarządzono pobór w drodze inkasa podatku
rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od
osób fizycznych, podatku od nieruchomości od
osób fizycznych.

69.

XVIII/247/20
20.08.2020 r.

Uchwała została zrealizowana. Objęto opieką
poradni laktacyjnej kobiety z gminy Gostyń.

70.

XVIII/248/20
20.08.2020 r.

71.

XVIII/249/20
20.08.2020 r.

72.

XVIII/250/20
20.08.2020 r.

73.

XVIII/251/20
20.08.2020 r.

w sprawie przyjęcia programu
polityki zdrowotnej w zakresie
„Wspierania i propagowania
karmienia piersią wśród
mieszkańców gminy Gostyń”.
w sprawie przyjęcia programu
profilaktyki zachorowań na grypę
w populacji osób od 60 roku życia
z gminy Gostyń na lata 20202023.
w sprawie przyjęcia programu
polityki zdrowotnej
przygotowującego ciężarną i ojca
dziecka do aktywnego porodu
„Gostyńska Akademia Przyszłych
Rodziców – Zajęcia w Szkole
Rodzenia”.
w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Gostyń.
w sprawie zawarcia porozumienia
w celu wyznaczenia aglomeracji
Gostyń.

74.

XVIII/252/20
20.08.2020 r.

75.

XIX/253/20
02.10.2020 r.

76.

XIX/254/20
02.10.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości.
w sprawie zamiany
nieruchomości położonych w
Gostyniu przy ul. Nad Kanią.
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi
Gostyńskiemu w 2020 roku.

Uchwała została zrealizowana. Dotyczy objęcia
szczepieniami osób od 60 roku życia z gminy
Gostyń. Z powodu braku oferenta nie
przystąpiono do realizacji programu.
Uchwała została zrealizowana. Zorganizowano
zajęcia teoretyczne i praktyczne przygotowujące
do porodu przyszłych rodziców z gminy Gostyń.

Uchwała jest w trakcie realizacji – uchwała
reguluje kwestie gospodarowania odpadami
komunalnymi, sprzątaniem ulic oraz chodników.
W związku z realizacją Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Ustawa z
dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 310 ze zm.) nałożyła na gminę
Gostyń, gminę o większej równoważnej liczbie
mieszkańców obowiązek uchwalenia nowej
aglomeracji Gostyń, ponieważ dotychczasowa,
wyznaczona na podstawie Rozporządzenia Nr
16/05 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 8
grudnia 2005r utraciła ważność z zapisami ww.
ustawy
z dniem 31 grudnia 2020 r.
Uchwała została zrealizowana, podpisano
umowę dzierżawy.
Uchwała została zrealizowana, podpisano akt
notarialny.
Gmina udzieliła pomocy finansowej na realizację
zadania pn.: „Przebudowa chodnika przy drodze
powiatowej nr 4948P m. Czajkowo” do 50%
wkładu własnego zadania, jednak nie więcej niż
225 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia
pięć tysięcy złotych 00/100) całkowitych
kosztów realizacji przedsięwzięcia. Istniejące
krawężniki i chodniki były w bardzo złym stanie
technicznym, dlatego wymagały przebudowy na
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77.

XIX/255/20
02.10.2020 r.

w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu
Wielkopolskiemu w 2021 roku.

78.

XIX/256/20
02.10.2020 r.

79.

XIX/257/20
02.10.2020 r.

w sprawie utworzenia Żłobka
Miejskiego w Gostyniu, dla
którego organem prowadzącym
jest Gmina Gostyń oraz nadania
mu statutu.
zmieniającej uchwałę budżetową
na 2020 r.

80.

XIX/258/20
02.10.2020 r.

zmieniającej Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy
Gostyń na lata 2020 – 2026.

81.

XX/259/20
22.10.2020 r.

zmieniającej uchwałę budżetową
na 2020 r.

82.

XXI/260/20
19.11.2020 r.

83.

XXI/261/20
19.11.2020 r.

84.

XXI/262/20
19.11.2020 r.

85.

XXI/263/20
19.11.2020 r.

86.

XXI/264/20
19.11.2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu nieruchomości.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XIV/200/20 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi
Gostyńskiemu.
w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi
Gostyńskiemu.
w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy gminy Gostyń z
organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami określonymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 rok”.
w sprawie ustalenia wysokości
opłat za pobyt i wyżywienie
dziecka rodziców uczestniczących
w projekcie współfinansowanym
z Europejskiego Funduszu
Społecznego

długości obustronnie po 600,00 mb, celem
poprawy bezpieczeństwa pieszych.
Gmina
Gostyń
zamierzała
przekazać
dofinansowanie budowy II etapu ścieżki
rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 na
odcinku Poraj - Krajewice w wysokości
250.385,92 zł i przekazanie pomocy finansowej
w formie dotacji celowej dla Województwa
Wielkopolskiego, która stanowi 25% wartości
zadania według kosztorysu inwestorskiego.
Inwestycja jednak nie doszła do skutku.
Uchwała została zrealizowana. Żłobek rozpoczął
działalność statutową z dniem 1 lutego 2021 r.

Jednostki i wydziały zostały poinformowane
pismem z dnia 12.10.2020 r. o zmianach w
uchwale, zgodnie z zakresem realizowanych
zadań.
Uchwałą zaktualizowano wartości do zmian
wynikających z uchwały zmieniającej uchwałę
budżetową. Zgodnie z przepisami uchwała
została przekazana do RIO.
Jednostki i wydziały zostały poinformowane
pismem z dnia 22.10.2020 r. o zmianach w
uchwale, zgodnie z zakresem realizowanych
zadań.
Uchwała została zrealizowana, podpisano
umowę najmu.
Uchwała została zrealizowana. Przekazana
pomoc finansowa została zwrócona przez powiat
gostyński.
Uchwała została zrealizowana. Dotyczy
udzielenia wsparcia finansowego na zakup auta
dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piaskach.
Uchwała jest w trakcie realizacji. Pozwala na
zlecanie zadań organizacjom pozarządowym
zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

Uchwała została zrealizowana. Opłaty są
pobierane od rodziców zgodnie z ww. uchwałą.
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w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu
operacyjnego na lata 2014 – 2020,
pn. ”Nowe miejsce dla maluchów
w Gostyniu” (RPWP.06.04.01-300089/19).
zmieniająca uchwałę w sprawie
nadania statutu Miejsko –
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Gostyniu.
w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od
nieruchomości.

87.

XXI/265/20
19.11.2020 r.

88.

XXI/266/20
19.11.2020 r.

89.

XXI/267/20
19.11.2020 r.

zmieniającej uchwałę budżetową
na 2020 r.

90.

XXI/268/20
19.11.2020 r.

zmieniającej Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy
Gostyń na lata 2020 – 2026.

91.

XXI/269/20
19.11.2020 r.

92.

XXI/270/20
19.11.2020 r.

93.

XXI/271/20
19.11.2020 r.

94.

XXII/272/20
27.11.2020 r.

w sprawie wniesienia skargi do
Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie
na postanowienie Ministra
Edukacji i Nauki z dnia
22 października 2020 roku
sygn. DWSTWOOS.4021.97.2020.DC.
w sprawie wniesienia skargi do
Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie
na postanowienie Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 22
października 2020 roku sygn.
DWST-WOOS.4021.96.2020.DC.
zmieniająca uchwałę nr
XLII/590/2010 Rady Miejskiej w
Gostyniu w sprawie nadania
statutu Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w
Gostyniu.
zmieniającej uchwałę budżetową
na 2020 r.

95.

XXII/273/20
27.11.2020 r.

zmieniającej Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy
Gostyń na lata 2020 – 2026.

96.

XXIII/274/20
17.12.2020 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i

Uchwała została zrealizowana. Zmieniono statut
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gostyniu.
Uchwała jest w trakcie realizacji, na jej podstawie
określono wysokość rocznych stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
Gostyń
Jednostki i wydziały zostały poinformowane
pismem z dnia 19.11.2020 r. o zmianach
w uchwale, zgodnie z zakresem realizowanych
zadań.
Uchwałą zaktualizowano wartości do zmian
wynikających z uchwały zmieniającej uchwałę
budżetową. Zgodnie z przepisami uchwała
została przekazana do RIO.
Uchwała została zrealizowana. Złożono skargę
do WSA w Warszawie.

Sprawa toczyła się przed WSA w Warszawie.
Sąd oddalił skargę gminy.

Uchwała została zrealizowana, zmieniono statut
ZGKiM.

Jednostki i wydziały zostały poinformowane
pismem z dnia 30.11.2020 r. o zmianach
w uchwale, zgodnie z zakresem realizowanych
zadań.
Uchwałą zaktualizowano wartości do zmian
wynikających z uchwały zmieniającej uchwałę
budżetową. Zgodnie z przepisami uchwała
została przekazana do RIO.
Uchwała została zrealizowana. Realizacja
uchwały pozwoliła na
wsparcie rodzin z
problemem alkoholowym oraz rozwój działań
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97.

XXIII/275/20
17.12.2020 r.

98.

XXIII/276/20
17.12.2020 r.

99.

XXIII/277/20
17.12.2020 r.

Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2021.
w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie dla Gminy Gostyń na
lata 2021-2023.
w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021.
zmieniającej uchwałę budżetową
na 2020r.

100. XXIII/278/20 zmieniającej Wieloletnią
17.12.2020 r.

Prognozę Finansową Gminy
Gostyń na lata 2020-2026.

101. XXIII/279/20 uchwały budżetowej na 2021 r.
17.12.2020 r.

102. XXIII/280/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy
17.12.2020 r.

Finansowej Gminy Gostyń na lata
2021 – 2026.

profilaktycznych w zakresie zapobiegania
problemom alkoholowym w przyszłości.
Uchwała została zrealizowana. Realizacja
uchwały pozwoliła na
wsparcie rodzin z
problemem przemocy, bądź zagrożonych
wystąpieniem przemocy oraz rozwój działań
profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Uchwała została zrealizowana. Realizacja
uchwały pozwoliła na
wsparcie rodzin z
problemem narkomanii oraz rozwój działań
profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania
narkomanii.
Jednostki i wydziały zostały poinformowane
pismem z dnia 18.12.2020 r. o zmianach
w uchwale, zgodnie z zakresem realizowanych
zadań.
Uchwałą zaktualizowano wartości do zmian
wynikających z uchwały zmieniającej uchwałę
budżetową. Zgodnie z przepisami uchwała
została przekazana do RIO.
Jednostki i wydziały zostały poinformowane
pismem z dnia 22.12.2020 r. o planie finansowym
na 2021 r., zgodnie z zakresem realizowanych
zadań.
Uchwałą w sprawie WPF na lata 2021-2026
zaktualizowano wartości wynikające z uchwały
budżetowej na 2021 r.

20.9. Przynależność do stowarzyszeń.
Od wielu lat Gmina Gostyń współpracuje z pięcioma stowarzyszeniami, które w ramach
wniesionych składek członkowskich, wspomagają naszą Gminę w podnoszeniu efektywności
realizowanych zadań publicznych, w szczególności poprzez działania edukacyjno-doradcze
oraz informacyjno-wydawnicze. Ponadto stowarzyszenia wspierają także jednostki samorządu
terytorialnego we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi zarządzania oraz przy wprowadzaniu
nowoczesnych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie.
Poniższa tabela wskazuje współdziałające z Gminą Gostyń stowarzyszenia oraz wysokość
zapłaconych rocznych składek członkowskich.
Lp.

1.
2.
3.

Nazwa stowarzyszenia

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich
(SGIPW)
Związek Miast Polskich (ZMP)
Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów
Samorządowych (WOKISS)

Wysokość składki w 2020 r

14 880,00
6 707,90
5 402,38
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4.
5.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Gościnna
Wielkopolska”
MZT „Wielkopolska Gościnna”

35 585,00
55 320,00
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