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SZANOWNI MIESZKAŃCY!
Gmina Krzykosy to nasz wspólny dom. Razem go budujemy i rozwijamy.
Od nas samych zależy, jak będzie wyglądał i jakie będą jego losy.
Samorząd to nie tylko Urząd Gminy. To przede wszystkim Mieszkańcy,
którzy oczekują jak najlepszego wykonywania przez Urząd zadań, dla
których został on powołany. Wraz z całym zespołem, każdego dnia,
dokładamy największych starań, aby realizować ten cel i jak najlepiej
służyć wspólnemu dobru.
Efekty naszej pracy są widoczne – szczególnie w wykonanych inwestycjach
i skutecznych staraniach o dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy
Krzykosy za 2020 rok i wzięcia udziału w debacie. Odzew ze strony
Mieszkańców jest dla nas bezcenny, aby móc jeszcze lepiej wykonywać
zlecone nam zadania.
Żyjmy i działajmy wspólnie – dla dobra naszej Gminy.

Z WYRAZAMI SZACUNKU

WÓJT GMINY KRZYKOSY
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Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi art. 28aa ustawy o samorządzie
gminnym w związku z wprowadzeniem ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Obejmuje podsumowanie
działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności uwzględniając realizację gminnych
polityk, programów, strategii, uchwał Rady Gminy oraz realizację budżetu obywatelskiego.
Za coroczne przedstawienie raportu Radzie Gminy w terminie do 31 maja odpowiada Wójt.
W debacie nad niniejszym dokumentem będą mogli zabierać głos radni a także mieszkańcy
Gminy. Etap debaty kończy się przeprowadzeniem głosowania nad udzieleniem Wójtowi
wotum zaufania.
Przedkładany Raport stanowi zwięzłą informację dla Rady Gminy oraz mieszkańców
o działaniach podejmowanych w powyższym zakresie przez cały 2020 rok. Informacje
zawarte w Raporcie posłużą mieszkańcom Gminy do zwiększenia wiedzy na temat
funkcjonowania samorządu gminnego, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu
na temat przyszłości Gminy.
Opracowanie ma na celu ujęcie w syntetyczny sposób ogółu działań podejmowanych przez
organ wykonawczy.
Niniejszy Raport skonstruowano w jak najbardziej przejrzysty sposób. W pierwszej części
przedstawiono podstawowe informacje o Gminie oraz jej Władzach. Zaprezentowano
kluczowe dane demograficzne, omówiono również jednostki pomocnicze Gminy oraz
jednostki organizacyjne wraz z uwzględnieniem ich gospodarki finansowej. Zaprezentowano
szczegółowo wykonanie budżetu Gminy za 2020 rok.
Kolejną część Raportu stanowi sprawozdanie z realizacji lokalnych polityk, programów
i strategii, które służyły zapewnieniu właściwego wykonywania zadań własnych Gminy.
Objęły one obszary takie jak: utrzymanie czystości i systemu odbioru odpadów, pomoc
społeczna, ochrona zdrowia, współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym przedstawiono również szczegółowe
sprawozdanie z realizacji Uchwał Rady Gminy w 2020 roku.
W Gminie Krzykosy nie funkcjonuje Budżet Obywatelski. Uwzględniono natomiast fundusz
sołecki, wyszczególniono wysokość środków przypadającą danym sołectwom oraz
zaprezentowano zadania zrealizowane ze środków tego funduszu.

4

CZĘŚĆ I
__________________
INFORMACJE OGÓLNE
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I. INFORMACJE OGÓLNE
1.1 CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gminę Krzykosy utworzono Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu dnia
1 stycznia 1973 roku, ale jako jednostka terytorialna istnieje od ok. 200 lat. Pierwsze wzmianki
pochodzą już z I połowy XIX wieku. Pierwszą siedzibą wójtostwa po odzyskaniu niepodległości
był Bronisław, a kiedy w 1934 roku wybudowano nowa siedzibę w Krzykosach, przeniesiono
je tutaj. W tym samym budynku do dziś znajduje się Urząd Gminy.
Gmina położona jest w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim. Od północy
sąsiaduje z Gminą Środa Wielkopolska, od wschodu z gminą Zaniemyśl, od południa z gminą
Nowe Miasto nad Wartą, od zachodu z gminą Miłosław w powiecie wrzesińskim.
Gmina jest dobrze skomunikowana z Poznaniem dzięki drodze krajowej nr 11 (50 km).
Od miasta powiatowego, Środy Wielkopolskiej, centralną miejscowość Gminy dzieli 20 km.

6

Powierzchnia Gminy Krzykosy to 11.072,72 ha, co stanowi 17,78% obszaru powiatu. Lasy
zajmują 28% powierzchni gminy, zaś 63% to użytki rolne, czyli gmina ma charakter typowo
rolniczy. Ze względu na pradolinowe położenie dużej części terenu znajduje się tu więcej łąk.
Na rzeźbę geograficzną obszaru, na którym znajduje się Gmina Krzykosy, wpłynęło
zlodowacenie północnopolskie. W związku z tym dominującą formą ukształtowania terenu
jest pradolina Warty (Pradolina Warszawsko-Berlińska). Pojawiają się pojedyncze wzniesienia
(wydmy). Najniżej położonym miejscem w Gminie są tereny wsi Młodzikowo (66,1 m. n.p.m),
najwyższy zaś punkt to Góra Bismarcka, zwana Góra Konwaliową (92,6 m n.p.m.). Budowa
geologiczna Gminy jest mało skomplikowana. Jedynie w okolicach miejscowości Garby oraz
Miąskowo udokumentowano występowanie naturalnych kruszyw w postaci piasków i żwirów,
których wydobycie prowadzi się metodą odkrywkową. Występują również złoża torfu, ale nie
są eksploatowane.
Obszar Gminy, tak jak większość powiatu średzkiego, charakteryzuje się najniższym w całej
Polsce wskaźnikiem opadów deszczu (ok. 550 mm rocznie), największa liczbą dni słonecznych
(50 rocznie) oraz najmniejszą liczbą dni pochmurnych (poniżej 130 rocznie).
Gleby w Gminie są słabe, choć zróżnicowane. Około 80% powierzchni stanowią gleby V i VI
klasy bonitacyjnej. W okolicach Solca, Krzykos i Młodzikówka występują mady średnie (III i IV
klasa, 20%). Brak jest gleb I i II klasy.
Przez teren Gminy przepływają rzeki Warta oraz Miłosławka a także Kanał Borowski.
Eksploatuje się również dwa piętra wód podziemnych (czwartorzędowe i trzeciorzędowe).
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Na terenie Gminy zachowało się kilkanaście obiektów dziedzictwa kulturowego, ale nie
wszystkie są wpisane do rejestru zabytków. Do najważniejszych należą:


kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Solcu z 1908 r.,



dwory i zespoły dworskie z Młodzikowa i Murzynowa Leśnego,



parki podworskie z Garb, Młodzikowa, Murzynowa Leśnego i Sulęcina



grodzisko z Murzynowa Leśnego

Pozostałe zabytki (101 obiektów) zewidencjonowane są w Gminnej Ewidencji Zabytków
Nieruchomych. Gmina posiada także Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 20202023, przyjęty Uchwałą Nr XXI/202/2020 rady Gminy Krzykosy z dnia 16 grudnia 2020 r.
Na terenie Gminy zarejestrowano 392 stanowiska archeologiczne. Rozmieszczenie stanowisk
świadczy o bardzo intensywnym osadnictwie na tych terenach. Najstarsze ślady osadnictwa
sięgają schyłkowego paleolitu (kultura świderska, 10600 r. p.n.e- 9600 r. p.n.e.)

1.2 ZARZĄDZANIE GMINĄ

Zadania własne Gmina Krzykosy realizuje poprzez Urząd Gminy oraz podległe jednostki
organizacyjne.
Opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami Gminy zapewniają przedszkola wchodzące w skład
Zespołów Szkół w Krzykosach, Pięczkowie i Sulęcinku oraz Zespołów Szkolno-Przedszkolnych
w Sulęcinie i Murzynowie Leśnym. Te jednostki odpowiadają również za realizację zadań
z zakresu edukacji.
O rozwój kultury dba Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Krzykosach, corocznie poszerzając
ofertę kulturalną oraz oferując bogaty wybór zajęć wokalnych, plastycznych czy tanecznych.
W Gminie działa Biblioteka Publiczna z filiami w Pięczkowie i Sulęcinku.
Zadania obejmujące pomoc społeczną realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzykosach.
Koordynację wszystkich działań zapewnia Urząd Gminy w Krzykosach. Jako gminna jednostka
organizacyjna realizuje zadania należące do samorządu i działa w oparciu o liczne przyjęte
dokumenty programowe. Do najważniejszych zadań Urzędu należy zapewnienie warunków
należytego wykonywania spoczywających na Gminie zadań: własnych, zleconych,
wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej, zadań
publicznych

powierzonych

gminie

w drodze

porozumienia

międzygminnego

oraz

przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał i zarządzeń, wydawania
decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania
czynności prawnych przez Organy Gminy.
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Pracownicy Urzędu w przeważającej liczbie zajmują samodzielne stanowiska, bezpośrednio
podlegające Sekretarzowi Gminy. Wyjątek stanowi Referat Gospodarki Finansowej, nad
którym czuwa Skarbnik.
Ponadto w Urzędzie funkcjonują: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Inspektor
Ochrony Danych Osobowych, Informatyk, Radcowie Prawni.
Struktura organizacyjna Urzędu Gminy przedstawia się następująco:

:

Siedziba Urzędu Gminy znajduje się w Krzykosach przy ulicy Głównej 37.
Władze Urzędu:
Wójt:

Andrzej Janicki

Sekretarz:

Ewa Tomczak

Skarbnik:

Jadwiga Kulka
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1.3. RADA GMINY

W 2020 roku nie zmienił się skład Rady.
Sesje, zgodnie ze Statutem Gminy Krzykosy, zwołuje Przewodniczący Rady Gminy
z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady. W 2020 roku odbyło się 9 Sesji.
Przy Radzie Gminy w 2020 roku działały następujące Komisje:
1.

Komisja Rewizyjna
Zenon Dobroszczyk, Jerzy Dominik, Teofil Grewling, Dariusz Psyk, Maciej Roszyk, Karol
Tomaszewski

2. Komisja Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ekologii,
Urszula Chojnacka, Zenon Dobroszczyk, Teofil Grewling, Michał Grochowski, Urszula
Kosmecka, Mirosław Kozubski, Sławomir Koźma, Dariusz Psyk
3. Komisja Budżetowo-Finansowa:
Irena Gorzelańczyk-Ryś, Michał Grochowski, Wojciech Kłopocki, Urszula Kosmecka,
Mirosław Kozubski, Maciej Roszyk, Artur Skowroński
4. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Urszula Chojnacka, Jerzy Dominik, Irena Gorzelańczyk-Ryś, Krzysztof Jankowiak,
Wojciech Kłopocki, Sławomir Koźma, Artur Skowroński, Karol Tomaszewski
5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Urszula Chojnacka, Teofil Grewling, Urszula Kosmecka, Dariusz Psyk
Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy w 2020 roku wyniosły 134.506,92 zł, w tym
diety Radnych i ryczałt Przewodniczącego 119.062,57 zł.
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1.4. DEMOGRAFIA

Na dzień 31 grudnia 2020 roku liczba ludności wynosiła 7.135 osób, w tym 3.605 (50,53%)
kobiet i 3.530 (49,47%) mężczyzn.
Miejscowości były zamieszkiwane przez następująca liczbę osób:
Mieszkańcy
czasowi

Miejscowość
stali
27
48
55
47
166
28
765
95
8
222
46
87
59
62
515
165
1207
55
678
473
1727
50
24
450
14

BABA
BOGUSŁAWKI
BOROWO
BRONISŁAW
GARBY
KAŹMIERKI
KRZYKOSY
LUBRZE
MAŁOSZKI
MIĄSKOWO
MŁODZIKOWICE
MŁODZIKOWO
MŁODZIKÓWKO
MURZYNOWIEC LEŚNY
MURZYNOWO LEŚNE
MURZYNÓWKO
PIĘCZKOWO
PRZYMIARKI
SOLEC
SULĘCIN
SULĘCINEK
WIKTOROWO
WIOSNA
WITOWO
WYGRANKA

27
50
57
47
166
28
766
95
8
226
47
88
60
63
521
170
1210
55
681
483
1748
50
24
451
14

2
2

1

4
1
1
1
1
6
5
3
3
10
21

1

7073

25

razem

62

7135

Podobnie jak rok wcześniej zaobserwowano niewielki, ale jednak dodatni przyrost naturalny.
Urodziło się 79 dzieci, zmarło zaś 76 osób.
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1.5. JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

W Gminie Krzykosy funkcjonuje 12 sołectw w 26 jednostkach osadniczych.
GĘSTOŚĆ
L.P.

SOŁECTWO

MIEJSCOWOŚCI

SOŁTYS

OBSZAR

ZALUDNIENIA

W KM2

SOŁECTWA

(OS/KM2)
1

GARBY

GARBY,
KAŹMIERKI

LESZEK MARCINIAK

5,96

32,55

2

KRZYKOSY

KRZYKOSY,
LUBRZE, BABA

ZYGMUNT KOŁACKI

11,64

76,29

3

MIĄSKOWO

MIĄSKOWO,
MURZYNÓWKO

ADAM POLOWCZYK

11,73

33,76

4

MŁODZIKOWO

MŁODZIKOWO,
MŁODZIKOWICE

RENATA CHOJNACKA

9,24

14,61

5

MŁODZIKÓWKO

MŁODZIKÓWKO

KRZYSZTOF AMBROŻY

2,49

24,10

6

MURZYNOWO
LEŚNE

MURZYNOWO LEŚNE,
MURZYNOWIEC LEŚNY

FELIKS SZMANIA

11,14

52,42

7

PIĘCZKOWO

PIĘCZKOWO

RYSZARD IGNASZEWSKI

9,90

121,92

8

SOLEC

SOLEC,
PRZYMIARKI

PAWEŁ GRZEŚKOWIAK

6,56

113,41

9

SULĘCIN

SULĘCIN

KRYSTYNA LIS

8,29

58,26

10

SULĘCINEK

SULĘCINEK,
BOGUSŁAWKI, BOROWO

MATEUSZ CIOŁEK

17,54

105,76

11

WIOSNA

WIOSNA,
PIĘCZKOWO

ALINA NOWAK

1,68

24,40

12

WITOWO

WITOWO,
WIKTOROWO,
BRONISŁAW

MARZENA WIELIŃSKA

14,55

37,66

110,72

64,44

SUMA/ŚREDNIA

W ujęciu graficznym sołectwa na dzień 31 grudnia 2020 r. zamieszkiwane były przez
następującą liczbę ludności:
Wiosna

41
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194

Miąskowo

396
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483

Witowo
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584
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744
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CZĘŚĆ II
_____________________
JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNE
GMINY
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II. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
2.1 WYKAZ JEDNOSTEK

W Gminie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne: Ośrodek Pomocy Społecznej,
Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury oraz Centrum Usług Wspólnych, zespoły
szkół.
2.1.1. Jednostki oświatowe
Bezpośrednią, stałą obsługę finansową oraz księgowo-rachunkową nad poniższymi
jednostkami oświatowymi sprawuje Centrum Usług Wspólnych. Prowadzi ono również
nadzór w zakresie spraw organizacyjnych, administracyjnych, kadrowych i finansowych tych
jednostek przez dokonywanie analiz ekonomicznych dotyczących funkcjonowania oświaty.
Dba o wyposażanie jednostek oświatowych, prowadzenie remontów obiektów oświatowych.
Zajmuje się przygotowywaniem projektów Uchwał Rady Gminy dotyczących oświaty.
1) Zespół Szkół w Krzykosach
 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzykosach
 Przedszkole w Krzykosach
 Przedszkole w Solcu
2) Zespół Szkół w Pięczkowie
 Szkoła Podstawowa im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Pięczkowie
 Przedszkole w Pięczkowie
 Przedszkole w Witowie
3) Zespół Szkół w Sulęcinku
 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sulęcinku
 Przedszkole w Sulęcinku
4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sulęcinie
 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Sulęcinie
 Przedszkole w Sulęcinie
5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Murzynowie Leśnym
 Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Murzynowie Leśnym
 Przedszkole w Murzynówku
14

Ogółem do wszystkich placówek w Gminie Krzykosy w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczało
944 uczniów. W szkołach pracowało 126 nauczycieli, w tym:

50

51

18
7

NAUCZYCIELE
DYPLOMOWANI

NAUCZYCIELE
MIANOWANI

NAUCZYCIELE
KONTRAKTOWI

NAUCZYCIELE STAŻYŚCI

W roku 2020 po raz pierwszy zostały przyznane stypendia Wójta Gminy Krzykosy. Kryterium
otrzymania stypendium Wójta Gminy Krzykosy jest uzyskanie najwyższej średniej w gminie
podczas egzaminu ósmoklasisty odpowiednio z języka polskiego, matematyki i języka
obcego. Najlepszy wynik z matematyki (90%) uzyskała absolwentka Zespołu Szkół
w Sulęcinku. Natomiast najlepszy wynik z języka polskiego (98%) i z języka angielskiego
(100%) uzyskała absolwentka Zespołu Szkół w Pięczkowie.
We wszystkich szkołach uruchomiono dziennik elektroniczny.
W 2020 roku otrzymano środki na zakup laptopów z dwóch programów: „Zdalna szkoła” –
60.000,00 zł, „Zdalna szkoła +” – 75.000,00 zł.
W ramach uzyskanego dofinansowania z WRPO realizowane były dwa projekty:
1. „Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Krzykosy” – wartość projektu:
244.683,12 zł (przedszkole w Sulęcinku).
2. „Do przedszkola idą dzieci - nowe miejsca przedszkolne w Gminie Krzykosy!” wartość
projektu: 240.283,75 zł (przedszkole w Krzykosach).
Ogółem wydatki bieżące na oświatę i wychowanie wyniosły w 2020 roku 12.204.695,95 zł.
Związane są one z bieżącym utrzymaniem zespołów szkół, zespołów szkolnoprzedszkolnych oraz dowożeniem dzieci do szkół.
Wydatki inwestycyjne zostaną omówione w osobnym rozdziale.
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2.1.2. Ośrodek Pomocy Społecznej
Na dzień 31 grudnia 2020 r. w Ośrodku zatrudnionych było 8 osób na umowę o pracę:
Kierownik, główny księgowy (2 osoby), inspektor ds. księgowości, kadr i administracji,
pracownicy socjalni (3 osoby), asystent rodziny – 1 osoba.
W roku sprawozdawczym wpłynęło łącznie 297 wniosków.
W ramach realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w roku 2020
udzielono świadczeń (pieniężnych/niepieniężnych) w ramach zadań zleconych i zadań
własnych 485 osobom ze 169 rodzin:


udzielono schronienia 1 osobie bezdomnej w schronisku na kwotę 9.810,00 zł



wypłacono zasiłki okresowe 32 rodzinom na łączną kwotę 76.311,00 zł



wypłacono zasiłki celowe 27 rodzinom na łączną kwotę 17.699,00 zł



przyznano 2 osobom miejsce w mieszkaniu chronionym za kwotę 23.400,00 zł



na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano 39.958,00 zł



udzielono pomocy rzeczowej w formie żywności osobom przebywającym
w kwarantannie/izolacji domowej za łączną kwotę 724,64 zł.



zorganizowano pogrzeby dwóm osobom za kwotę 5.524,00 zł



opłacano pobyt 3 osób w domach pomocy społecznej za kwotę 105.268,35 zł



wypłacono zasiłek stały 12 osobom za kwotę 54.916,00 zł

W ramach realizacji zadań własnych gminy w roku 2020:


wypłacono zasiłki specjalne celowe 19 rodzinom na kwotę 10.643,00 zł



prowadzono współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Krzykosy
„Najlepiej Razem” przy dystrybucji artykułów spożywczych z Banku Żywności.
Ogółem wsparto pomocą 366 osób, wydano 31.873,18 kg żywności o wartości
144.013,60 zł.

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:


objęto pomocą 3 rodziny w ramach usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla
osób z zaburzeniami psychicznymi za kwotę 24.360,00 zł

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu
„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” pozyskano grant
w wysokości 67.599,00 zł, którą to kwotę przeznaczono na zabezpieczenie aktualnych
potrzeb związanych z wprowadzonym stanem pandemii i wynikających w związku z tym
obostrzeń.
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2.1.4. Biblioteka Publiczna
Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy swoją siedzibę główną ma w Krzykosach, działają także
Filie w Pięczkowie i Sulęcinku. Na mocy Uchwały Nr. XVIII/178/2020 Rady Gminy Krzykosy
z dnia 11 sierpnia 2020 roku zlikwidowano Filię w Solcu.
Księgozbiór Biblioteki wynosi ogółem 37.265 tomów.
W roku 2020 zarejestrowano ogółem 781 czytelników, czyli nastąpił znaczny spadek
względem roku ubiegłego. Jest to spowodowane zamknięciem bibliotek dla
odwiedzających w związku z COVID-19.
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W porównaniu do lat ubiegłych żadna Filia nie odnotowała wzrostu ilości czytelników.
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Przychody Biblioteki w 2020 roku zostały wykonane w wysokości 376.918,39 zł, tj. 100%
planu, z czego:


dotacja z budżetu Gminy

370.000,00 zł



dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa”
2.153,00 zł



sprzedaż książek na makulaturę



zwrot z tytułu odszkodowania



przychód z imprezy (Dzień Kobiet)

500,00 zł



zwrot kosztów upomnień

325,00 zł



zwrot nadpłaty z ZUS

7,00 zł



odsetki bankowe

0,50 zł

182,70 zł
3.750,19 zł

Wydatki zostały wykonane w 98%, tj. 371.152,87 zł.


wynagrodzenia i pochodne

257.967,80 zł



materiały i wyposażenie

32.653,12 zł



książki, pomoce naukowe i dydaktyczne

6.472,39 zł



zakup energii, wody, gazu

25.232,24 zł



zakup usług pozostałych

23.165,96 zł



inne

8.339,73 zł



wydatki na remonty

10.019,86 zł

Remonty dotyczyły: naprawy windy, gabloty, komina oraz konserwacji systemu alarmowego
w Filii w Pięczkowie, naprawy instalacji elektrycznej w Filii w Sulęcinku, wymiany grzejników
w Filii w Krzykosach).
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2.1.3. Gminny Ośrodek Kultury
Ubiegły rok był najtrudniejszym w całej historii działalności Gminnego Ośrodka Kultury.
W związku z obostrzeniami nie odbyła się większość zaplanowanych imprez oraz koncertów.
Działalność GOK-u przeniosła się do internetu. Rozbudowano stronę internetową,
umieszczono na niej liczne nagrania archiwalne z lat 90-tych i nowsze. Środki przeznaczone
pierwotnie na organizacje imprez skierowano na wykonanie niezbędnych remontów. GOK
prowadzi druk lokalnej gazety „Nasza Wieś Pięczkowo”.
Koła zainteresowań działały w ograniczonym zakresie:


Zespół Regionalny „Tośtoki”

24 osoby



Zespół Folklorystyczny „Nadwarcianie”

16-27 osób



Koło Śpiewu „Głos znad Warty”

18 osób



grupa wokalna młodzieży

12 osób



Kapela „Szczuny z Sulęcinka”

6 osób



nauka gry na gitarze

8 osób



nauka gry na perkusji

6 osób



zajęcia plastyczne

14 osób

Jak zostało wcześniej wspomniane, przeprowadzono szeroko zakrojone remonty:
1. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach – odnowienie elewacji budynku,
zamontowanie masztu do flagi, zamontowanie reflektorów do iluminacji świetlnej,
modernizacja sceny letniej, uszczelnienie dachu papą termoizolacyjną, posadzenie nowych
drzew i krzewów.
2. Wiejski Dom Kultury w Garbach – pomalowanie ścian i sufitów na Sali głównej, montaż
nowej rozdzielni elektrycznej i częściowa modernizacja instalacji, położenie kostki brukowej
na

tarasach,

schodach,

podjeździe

dla

niepełnosprawnych,

montaż

oświetlenia

zewnętrznego wokół budynku i na parkingu. Zakupiono także stację uzdatniania wody
i nowy piec gazowy do kuchni. Położono papę termoizolacyjną na łączniku holu z kuchnią,
ocieplono całą ścianę północną, zaadoptowano pomieszczenia na kuchnię polową.
Przeprowadzono kapitalny remont kosiarki. W parku, po uzgodnieniu z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków, przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów.
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Przychody w 2020 roku zostały wykonane w wysokości 549.970,00 zł:


dotacja z budżetu Gminy

420.000,00 zł



dotacja celowa na zakup samochodu



dochody własne (m.in. wynajem Sali, sprzedaż biletów, zajęcia, organizacja imprez,

40.000,00 zł

sprzedaż samochodu)

89.970,00 zł

Wydatki zostały wykonane w 97%:


wynagrodzenia i pochodne

227.174,87 zł



materiały i wyposażenie

31.033,68 zł



zakup usług pozostałych

85.124,18 zł



materiały i usługi remontowe

101.159,85 zł



energia woda, gaz

25.575,84 zł



inne

63.469,97 zł

Porównanie wydatków Instytucji Kultury w Gminie Krzykosy:

Biblioteka
Publiczna

wydatki na remonty;
10 019,86 zł

Inne; 8 339,73 zł

Usługi pozostałe;
23 165,96 zł

Książki; 6 472,39 zł

Energia; 25 232,24 zł
Materiały i wyposażenie;
32 653,12 zł
Wynagrodzenia;
257 967,80 zł

Gminny Ośrodek
Kultury

Inne; 63 469,97 zł

Wynagrodzenia;
227 174,87 zł

Materiały i usługi
remontowe; 101 159,85
zł

Usługi pozostałe;
85 124,18 zł
Energia; 25 575,84 zł

Materiały i wyposażenie;
31 033,68 zł

20

CZĘŚĆ III
____________________
INFORMACJE
FINANSOWE
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III. INFORMACJE FINANSOWE
Budżet Gminy Krzykosy na 2020 rok został uchwalony Uchwałą nr XIII/135/2019 Rady Gminy
Krzykosy z dnia 30 grudnia 2019 roku. Po licznych uchwałach zmieniających i zarządzeniach
plan po zmianach wyniósł:
po stronie dochodów: 67.561.119,75 zł
po stronie wydatków: 80.076.119,75 zł
Budżet wykonano na poziomie 91,58% (tj. 61.873.930,98 zł po stronie dochodów) i 87,58%
(tj. 70.129.388,61 zł po stronie wydatków).
W ostatnich dwóch latach nastąpił stuprocentowy wzrost wysokości budżetu, co związane
jest z prowadzoną przez Gminę inwestycją – budowa kanalizacji sanitarnej w czterech
miejscowościach.
Wykonanie budżetu w porównaniu z latami ubiegłymi:

Budżet Gminy w latach 2018-2020
75 000 000,00 zł

65 000 000,00 zł

55 000 000,00 zł

45 000 000,00 zł

35 000 000,00 zł

25 000 000,00 zł
dochody

wydatki
2018

2019

2020
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3.1. DOCHODY

Szczegółowo struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:
A.I. Dochody majątkowe – dotacje – 17.175.561,70 zł
ZADANIE

DOTUJĄCY

Przebudowa dróg w miejscowościach
Solec i Murzynowiec Leśne

Wielkopolski Urząd
Wojewódzki

Utworzenie centrum integracji
i rekreacji przy świetlicy wiejskiej
w Wiośnie

Urząd Marszałkowski
Województwa
Wielkopolskiego

Dofinansowanie do zakupu
samochodu strażackiego dla OSP
Pięczkowo

Powiat Średzki

Zwrot części wydatków z funduszu
sołeckiego

Budżet Państwa

150.000,00

12.000,00

100.000,00

26.387,38
4.715.431,00

Środki z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych

Budżet Państwa

„Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Pięczkowo i Witowo
oraz kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Solec i Sulęcin
w Gminie Krzykosy

Zarząd Województwa
Wielkopolskiego –
Wielkopolski Regionalny
Program Operacyjny na lata
2014-2020

„Wytwarzanie energii ze źródeł
odnawialnych na terenie Gminy
Krzykosy”

KWOTA
DOFINANSOWANIA W ZŁ

umowa z UMWW
inwestycja niezrealizowana
ze względu na
przedłużające się procedury

„Do przedszkola idą dzieci – nowe
miejsca przedszkolne w Gminie
Krzykosy”

WRPO

(będą wykorzystane w
2021 r.)

12.198.240,59

-49.296,30 zł
(zwrot wkładu własnego
mieszkańcom)

22.799,00 zł

A.II Dochody majątkowe - dochody własne
Z tytułu sprzedaży gruntów uzyskano 190.705,00 zł. 75.030,00 zł. Z tytułu sprzedaży
przyczepy uzyskano 5.100,00 zł.
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B.I. Dochody bieżące – dotacje
1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 14.425.299,78 zł.
ZADANIE

WYKONANIE W ZŁ

Zwrot podatku akcyzowego rolnikom

570.914,96

Zadania z zakresu administracji publicznej - Urzędy Wojewódzkie

46.246,00

Spis powszechny

19.323,18

Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja i utrzymanie rejestru wyborców

1.396,00

Wybory Prezydenta RP

44.901,00

Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

88.232,25

Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych

172,92

Usługi opiekuńcze

24.032,49

Świadczenia wychowawcze

9.255.413,03

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

2.803.972,28

Realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych

300,00

Realizacja rządowego programu „Dobry start”

304.730,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych

17.478,27

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy – 571.565,23 zł.
ZADANIE
Dofinansowanie wydatków z funduszu sołeckiego
Wychowanie przedszkolne

WYKONANIE W ZŁ
58.744,84
324.215,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej

3.482,00

Dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej

60.585,39

Zasiłki stałe z Ośrodka Pomocy Społecznej

43.524,00

Dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej

44.693,89

Dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

21.146,72

Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia)

14.448,75

Zadania z zakresu pomocy społecznej związane z SARS-CoV-2

724,64
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3. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między JST – 154.050,24

ZADANIE

DOTUJĄCY

KWOTA
DOFINANSOWANIA W
ZŁ

Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego

Powiat Średzki

105.000,00

Montaż lampy
Pięczkowie

Powiat Średzki

6.000,00

Utrzymanie kortów tenisowych w Solcu

Powiat Średzki

5.000,00

Zwrot niewykorzystanej dotacji na organizację
lokalnego transportu zbiorowego

Gmina Kórnik

38.050,24

na

przejściu

dla

pieszych

w

4. Dotacje ze środków Unii Europejskiej - 522.571,93 zł
Na podstawie dwóch umów w ramach Programu Polska Cyfrowa uzyskano dotację na zakup
laptopów do szkół w wysokości 135.000,00 zł.
W Gminie realizowano dwa projekty finansowane środkami z Unii Europejskiej:
 „Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Krzykosy” – dotacja ze środków WRPO
w wysokości 127.201,00 zł oraz zwrot środków związanych z projektem w wysokości
5.062,42 zł.
 „Do przedszkola idą dzieci – nowe miejsca przedszkolne w Gminie Krzykosy”- wpłynęła
refundacja wydatków z 2019 r. w wysokości 40.438,00 zł oraz refundacja kosztów
pośrednich CUW 29,23 zł.
Wpłynęły także środki z grantu na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu
związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 56.841,28 zł.
W związku z realizacją projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność” wpłynęły środki
w wysokości 158.000,00 zł.
B. II. Subwencje
Subwencje z budżetu państwa w 2020 r. wpłynęły w wysokości 100% planowanych, tj. w kwocie
10.380.510,00 zł.
B. III. Dochody własne
Pozostałe dochody wykonane zostały w 2020 r. w wysokości 19.696.754,53 zł.
Najwyższy wpływ uzyskano w dziale 010. Wpłynęło 6.018.501,27 zł tytułem zwrotu podatku
VAT naliczonego w związku z budową sieci kanalizacyjnej.
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Dochody ze sprzedaży wody zostały zrealizowane w 99,82%, czyli 816.549,09 zł.
Sprzedano 273.373,88 m3 wody, co w przeliczeniu na mieszkańca daje średnio 38,31 m3
rocznie. Oznacza to, że przeciętnie mieszkaniec zużywa 104 litry wody dziennie.
Sprzedaż wody w Gminie w ostatnich 5 latach kształtuje się mniej więcej na tym samym
poziomie
Sprzedaż wody w m3
280000

270000

260000

250000

240000

230000
2016

2017

2018

2019

2020

Nadal występują zaległości z tytułu opłat za wodę. Na koniec roku 2020 było to 58.145,01 zł.
W gminnej oczyszczalni ścieków w Sulęcinku w 2020 r. oczyszczono 173.000,00 m3 ścieków.
Wpływy z opłat za korzystanie z oczyszczalni ścieków wyniosły 395.286,49 zł.
Widoczny jest deficyt w ilości około 100.000 m3 pomiędzy wodą sprzedaną a „powracającą”
do oczyszczalni.

173000 m3
273373,88 m3

Sprzedaż wody

Ścieki oczyszczone

26

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej, tj. wpływy z podatków, od osób prawnych
zrealizowano na poziomie 87,16% a od osób fizycznych na poziomie 109,84%. Występują
jednak zaległości z lat ubiegłych, co zbiorczo zwizualizowano na poniższych wykresach:

WPŁYWY I ZALEGŁOŚCI W PODATKACH
OD OSÓB PRAWNYCH
Dochody
118,00 zł

1 410 145,10 zł

PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI

Zaległości

0,00 zł

0,00 zł

11 817,00 zł

83 090,00 zł

PODATEK ROLNY

PODATEK LEŚNY

0,00 zł

0,50 zł

18 394,00 zł

3 883,50 zł

PODATEK OD
CZYNNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH

PODATEK OD
ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH

WPŁYWY I ZALEGŁOŚCI W PODATKACH
OD OSÓB FIZYCZNYCH
Dochody

Zaległości

4 462,60 zł

512,00 zł

3 230,69 zł

909,20 zł

181 638,55 zł

21 931,44 zł

425 019,58 zł

279 304,40 zł

PODATEK ROLNY

PODATEK LEŚNY

PODATEK OD
CZYNNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH

PODATEK OD
ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH

261 238,67 zł

1 145 858,18 zł

PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI
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3.2 WYDATKI

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 80.076.119,75 zł, wykonane zaś w wysokości
70.129.388,61 zł.
A. Wydatki majątkowe – 32.962.769,92 zł
B. Wydatki bieżące – 37.166.618,69 zł
I.

Wynagrodzenia i składki

13.046.010,80 zł

II.

Dotacje

1.564.814,43 zł

III.

Wydatki na obsługę długu

338.208,50 zł

IV.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego

168.797,18 zł

V.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej

VI.
VII.

13.177.112,38 zł

Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie
zadań własnych

571.565,23 zł

Pozostałe wydatki

8.300.110,17 zł

Struktura wykonanych wydatków w 2020 roku
Wydatki z Funduszu
Sołeckiego
0,24%
Wydatki na zadania
Wydatki na
zlecone z zakresu
obsługę długu
administracji rządowej
0,48%
18,79%
Dotacje
2,23%

Wydatki majątkowe
47,00%

Inne
53,00%
Wynagrodzenia i
składki
18,60%
Wydatki z dotacji
celowych na
Pozostałe wydatki
dofinansowanie zadań
11,84%
własnych
0,82%
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Inwestycje realizowane w Gminie zostaną omówione w osobnym rozdziale.
Wykonanie pozostałych wydatków bieżących przedstawia się następująco:
ZADANIE
Wynagrodzenia i ich pochodne

WYKONANIE W ZŁ
13.046.010.80

Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy

370.000,00

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury

420.000,00

Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie Poznańskiej
Kolei Metropolitalnej

181.749,24

Dotacja dla Gminy Kórnik na organizację lokalnego transportu zbiorowego

368.039,16

Dotacja dla Powiatu Średzkiego na utrzymanie promu w Dębnie

6.000,00

Dotacja dla Powiatu Średzkiego na zadania związane z planowaniem
przestrzennym

7.150,00

Dotacja dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu
Gminy Krzykosy
Dotacja dla Gminy Jarocin na zadanie związane z gospodarką odpadami

165.507,04
1.410,20

Dotacja na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej

10.000,00

Dotacje na utrzymanie i doposażenie jednostek OSP

24.962,23

Dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Pięczkowie na zadanie z zakresu
kultury
Dotacja dla WTT na utrzymanie kortów tenisowych w Solcu
Wydatki na obsługę długu

800,00
9.196,56
338.208,50

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki z dotacji celowych
na dofinansowanie zadań własnych gminy związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy
Społecznej i Zespołów Szkół omówiono wyżej, przy wyszczególnieniu dochodów
wykonanych.
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Warto w tym miejscu wyszczególnić wysokość środków na realizację zadań z zakresu
wypłacania świadczeń wychowawczych (500+), programu „Dobry Start”, świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

1622 dzieci z 984 rodzin
9.176.741,60 zł

713 wniosków
298.500,00 zł

590 decyzji
2.462.367,52 zł

256 świadczeń
118.897,26 zł

Pozostałe wydatki, związane z bieżącą działalnością Gminy, obejmujące zakup materiałów,
wyposażenia, akcesoriów komputerowych, usług, energii, podróży służbowych i in. zostały
wykonane w wysokości 8.300.110,17 zł.
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3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE

Budżet na 2020 rok był bardzo napięty w związku z realizacją jednej z największych
gminnych inwestycji od wielu lat, czyli zadania: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Solec i Sulęcin w Gminie Krzykosy”.
Umowa na jego realizację została podpisana 26 lipca 2018.
Data rozpoczęcia projektu: 20 czerwca 2018 r.
Data zakończenia projektu: 4 grudnia 2020 r.
Całkowita wartość projektu: 41.301.018,36 zł
Kwota kosztów kwalifikowalnych: 33.230.206,00 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 21.184.256,30 zł

Inwestycja została zakończona. Łącznie wybudowano 35 km 641 mb sieci kanalizacyjnej
w czterech miejscowościach oraz 17 km 844 mb sieci wodociągowej w dwóch
miejscowościach.
Wartość ewidencyjna obiektów inżynierii lądowej i wodnej na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi
57.447.224,85 zł, co stanowi wzrost o 40.635.094,33 zł względem ubiegłego roku.

MILIONY

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej w latach 2016-2020
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
2016

2017

2018

2019

2020
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W 2020 roku zrealizowano również kilkanaście mniejszych zadań. Najważniejsze z nich to:
Przebudowa drogi w miejscowości Murzynowiec Leśny
330.714,67 zł

Przebudowa drogi i parkingu na ulicy Kościelnej w Solcu
362.026,67 zł
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Budowa chodnika w Solcu na ulicy Okrężnej
29.721,49 zł

Wypoczynek? Tylko w Wiośnie!
Utworzenie centrum rekreacji i integracji przy świetlicy wiejskiej
28.610,09 zł
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Przebudowa ulicy Kopczynowskiej w Sulęcinku – budowa chodnika
83.466,74 zł

Modernizacja budynku gospodarczego w Krzykosach – wiata dla karetki
15.800,00 zł
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Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym
267.553,03 zł

Organizacja placu zabaw w ramach programu
„Do przedszkola idą dzieci – nowe miejsca przedszkolne w Gminie Krzykosy”
14.299,00 zł
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Modernizacja boiska sportowego w Krzykosach – oświetlenie
15.000,00 zł

Ponadto zrealizowano takie inwestycje jak:
1. Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo-Sulęcin – udzielono
dotacji dla Powiatu Średzkiego na opracowanie dokumentacji -40.000,00 zł
2. Przebudowa ulicy Podgórnej w Sulęcinku – wykonano dokumentację projektową 17.796,14 zł
3. Wykonano dokumentację projektową rozbudowy szkoły w Sulęcinie - 28.290,00 zł
4. Wykonano dokumentację projektową sali gimnastycznej przy ZSP w Sulęcinie 28.000,00 zł
5. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Krzykosy - 120.000,00 zł
6. Zakupiono grunt pod Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy
oczyszczalni w Sulęcinku - 21.234,80 zł
7. Udzielono dotacji inwestycyjnej dla Gminnego Ośrodka Kultury na zakup samochodu
służbowego - 40.000,00 zł
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3.4. FUNDUSZ SOŁECKI

Na mocy uchwały Rady Gminy Krzykosy nr XL/276/2014 z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki od 2014 roku Gmina Krzykosy przeznacza część środków z budżetu na fundusz
sołecki.
Wysokość funduszu obliczana jest na podstawie wzoru określonego w ustawie o funduszu
sołeckim, gdzie najważniejsze zmienne stanowią: ilość mieszkańców danego sołectwa oraz
wykonane dochody bieżące gminy. Wielkość środków przeznaczanych na fundusz sołecki co
roku zwiększa się, w 2020 r. była to kwota 338.691,36 zł.

Fundusz Sołecki w Gminie Krzykosy
w latach 2018-2020
338 691,36 zł

340 000,00 zł
325 414,57 zł
325 000,00 zł
310 000,00 zł
294 675,60 zł
295 000,00 zł
280 000,00 zł
265 000,00 zł
250 000,00 zł
2018

2019

2020

W ujęciu graficznym poszczególne sołectwa otrzymały do dyspozycji następujące kwoty:

Fundusz Sołecki na 2020 rok w poszczególnych
sołectwach
Wiosna
Młodzikówko

10 713,79 zł
11 010,22 zł

Młodzikowo
Garby

14 101,55 zł
16 727,07 zł

Miąskowo

25 874,02 zł

Sulęcin

29 558,21 zł

Witowo

31 633,21 zł

Murzynowo Leśne

32 310,77 zł

Solec

39 721,49 zł

Sulęcinek

42 347,01 zł

Pięczkowo

42 347,01 zł

Krzykosy

42 347,01 zł

10 000,00 zł

20 000,00 zł

30 000,00 zł

40 000,00 zł
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Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego muszą spełniać trzy zasadnicze
wymogi: być zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców
i być zgodnymi ze strategią rozwoju gminy.
W 2020 roku fundusz sołecki zrealizowano w 99,81%, tj. w kwocie 338.060,81 zł.
Sołectwa realizowały łącznie 66 zadań. Wiele z nich, takie jak modernizacje świetlic czy
doposażanie placów zabaw, były przeprowadzane praktycznie w każdym sołectwie, kilka
było oryginalnych.
Zbiorcze zestawienie zadań realizowanych przez sołectwa przedstawia się następująco:
modernizacje boisk;
33 812,55 zł

11,48%

budowa chodników,
utwardzanie dróg;
47 331,71 zł

remonty świetlic;
157 536,41 zł

14,00%
dla OSP,
KGW,
szkoły;
7 268,99 zł

46,00%
2,15%

imprezy
integracyjne;
13 565,57 zł

4,01%

8,99%
place zabaw,
siłownie zewnętrzne,
korty, monitoring;
32 761,96 zł
namioty imprezowe,
zestawy biesiadne,
remonty scen
plenerowych;
19 846,82 zł

5,87%
7,50%
paliwo, kosiarki, utrzymanie
zieleni, mała architektura;
25 936,80 zł
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CZĘŚĆ IV
_____________________
MIENIE KOMUNALNE

39

IV. MIENIE KOMUNALNE
31.12.2019

MAJĄTEK – GMINA KRZYKOSY

1

I. Wartości niematerialne i prawne

2

II. Rzeczowe aktywa trwałe

31.12.2020 (w
zł)

TREND

40.567.824,28

68.052.574,71

+67.75%

3.561.519,43

3.642.817,99

+2,28%

22.553.309,72

63.295.936,32

+180,65%

(w zł)
0,00

3

Grunty

4

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej
i wodnej

5

Urządzenia techniczne i maszyny

423.104,56

429.729,97

+1,56%

6

Środki transportu

267.124,43

243.989,48

-8,66%

7

Inne środki trwałe

191.678,82

144.449,48

-24,64%

8

Inwestycje rozpoczęte

13.571.087,32

295.651,47

-97,82%

336.500,00

336.500,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

9.537.434,49

13.999.339,34

46,78%

60.505,62

59.912,42

-0,98%

9

III. Długoterminowe aktywa finansowe

10

IV. Należności długoterminowe

11

V. Aktywa obrotowe

12

Zapasy

13

Należności krótkoterminowe

1.855.964,43

3.694.105,78

+99,04%

14

Środki pieniężne

7.605.129,96

10.225.617,90

+34,46%

15

Krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

4.906,97

0,00%

16

Rozliczenia międzyokresowe

15.743,48

14.796,27

-6,02%

50.441.758,77

82.388.414,05

+63,33%

RAZEM
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CZĘŚĆ V
____________________
ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE NA
TERENIE GMINY
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V. Organizacje pozarządowe
5.1. STOWARZYSZENIA, FUNDACJE, KGW
Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie organizacjami pozarządowymi są osoby prawne lub jednostki
organizacyjne, w tym fundacje i stowarzyszenia, niebędące jednostkami sektora finansów
publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia
zysku.
Wykaz organizacji działających na terenie Gminy Krzykosy:
L.p.

Nazwa

Prezes
Stowarzyszenia

1.

Stowarzyszenie Pięczkowianie

Florian Frąckowiak

2.

Stowarzyszenie Nowa Inicjatywa

Marcin Łach

3.

Stowarzyszenie Krzykosianki 2018

Barbara Gabała

4.

Stowarzyszenie Kapela i My

Irena Gorzelańczyk-Ryś

5.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy
Krzykosy Najlepiej Razem

Małgorzata Taciak

Fundacje
6.

Fundacja Dwóch Serc

Irena Oleksy

7.

Fundacja Symeon

Andrzej Wojciechowski
Inne

8.

Wiejskie Towarzystwo Tenisowe

Andrzej Paczkowski

9.

Klub Sportowy „Sulęcinek 2002”

Piotr Zięty (†), Łukasz Wojtaszak

Ponadto na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń
wiejskich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) prowadzi Krajowy
Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich. Koło gospodyń wiejskich wpisane do KRKGW może
otrzymywać dotacje celowe na realizację ustawowo określonych zadań, według zasad
określonych w odrębnych przepisach.
W KRKGW znajdują się: KGW Garby (16 członków), KGW Od Nowa w Sulęcinku
(64 członków), KGW Pięczkowo (44 członków), KGW Miąskowo (21 członków), KGW
Murzynowo Leśne (76), KGW Borowo (15).
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5.2. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Na terenie Gminy działa 8 jednostek ochotniczych Straży Pożarnych. Dwie z nich są włączone
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (OSP Pięczkowo, założona w 1932 r., w KSRG
od 1995 r. oraz OSP Krzykosy, założona w 1933 r., w KSRG od 1997 r.)
Łącznie do OSP na terenie Gminy należy 510 osób.

31

41

35

40

69

82

96

116

CZŁONKOWIE OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH W GMINIE KRZYKOSY

Najstarszy samochód pożarniczy w Gminie Krzykosy to zabytkowy wóz należący do OSP
Garby (rok produkcji 1967).
Lp.

OSP

Typ pojazdu

Rok produkcji

1

Krzykosy

STAR M69/12/157

2002

2

Pięczkowo

SCANIA N323 model P360B4X4HZ

2020

3

Sulęcinek

STAR 244, Jelcz 008 GBM 2,5/8

1986

4

Sulęcin

STAR 244 LM, Jelcz 006

1988

5

Witowo

STAR 244,Jelcz 005, GBA 2,5/16

1985

6

Murzynowo Leśne

STAR 244, GBAM 3/16+8

1996

7

Miąskowo

JELCZ 008, GMB 2,5/8

1989

8

Garby

STAR-25, A26P

1967
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W 2020 roku OSP dla OSP Pięczkowo został zakupiony nowy samochód: SCANIA N323
model P360B4X4HZ. Środki finansowe pozyskano z następujących źródeł:
- 504 998,96 zł dotacja z Urzędu Gminy w Krzykosach
- 310 000,00 zł rezerwa celowa COVID-19
- 150 000,00 zł dotacja KSRG 2020
Łączny koszt zakupu: 964 998,96 zł.

Poza tym jednostka OSP Murzynowo Leśne zakupiła samochód STAR 244, GBAM 3/16+8.
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VI. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII
Istotna część zadań Wójta związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych
w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym. W 2020 roku
realizowano założenia 15 dokumentów:
L.p.

Nazwa dokumentu

Obszar

1.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

Planowanie przestrzenne

2.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem
Gminy na lata 2018-2022

Gospodarka
mieszkaniowa

3.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzykosy

Pomoc społeczna

4.

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy

Pomoc społeczna

5.

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie

Pomoc społeczna

6.

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Pomoc społeczna

7.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2020 rok

Ochrona zdrowia

8.

Gminny program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krzykosy
na 2020 rok.

Ochrona zdrowia

9.

Roczny Program współpracy Gminy Krzykosy z organizacjami
pozarządowymi

Partycypacja społeczna

10.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt

Ochrona zwierząt

11.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzykosy na lata 2019-2023

Rewitalizacja

12.

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
Gminy Krzykosy

Gospodarka komunalna

13.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Krzykosy na lata 2007-2032.

Ochrona środowiska

14.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Krzykosy na lata
2020-2023

Ochrona zabytków

13.

Sołeckie Strategie Rozwoju Sołectw

Osobna dla każdego z 12
sołectw

46

6.1. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY
NA LATA 2018-2022

Celem

Programu

jest

określenie

podstawowych

kierunków

działania

Gminy

w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym. Program z jednej strony identyfikuje
problemy wystepujące na lokalnym rynku mieszkaniowym, a z drugiej strony ustala
priorytety działań, co ułatwi dokonanie właściwego podziału środków przeznaczonych na
rozwój budownictwa mieszkaniowego w Gminie Krzykosy.
Program zawiera propozycje działań gminy w latach 2018 – 2022 zmierzające do poprawy
stanu technicznego standardu istniejącego zasobu.
Gmina Krzykosy jest właścicielem 6 budynków z 18 lokalami mieszkalnymi o łącznej
powierzchni 938,95m2.

Powierzchnia
lokali

Ilość
lokali

% udział
gminy we
własności
nieruchomości

L.p.

Adres budynku

Rodzaj
lokalu

1.

Krzykosy ul. Główna
2i4

Lokal
mieszkalny

270,98

5

100%

2.

Krzykosy ul. Główna
6i8

Lokal
mieszkalny

110,90

2

100%

3.

Krzykosy ul. Główna
10

Lokal
mieszkalny

81,20

2

100%

4.

Solec ul. Główna 4

Lokal
mieszkalny

81,40

1

100%

5.

Witowo 48

Lokal
mieszkalny

168,69

3

100%

6.

Bogusławki 1

Lokal
mieszkalny

225,78

5

100%

7.

Garby 27

Lokal gminny
we wspólnotach
mieszkaniowych

169,00

5

100%
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Gmina Krzykosy nie posiada w zasobie mieszkaniowym lokali socjalnych i w kolejnych latach
objętych programem nie przewiduje się ich budowy.
Wykonane przeglądy techniczne mieszkaniowego zasobu gminy stanowią podstawę do
wykonywania prac remontowych i napraw bieżących. Środki finansowe, które Gmina może
przeznaczyć na remonty mieszkań komunalnych są ograniczone, a ich ilość jest
niewystarczająca na pokrycie w okresie objętym planem wszystkich prac remontowych.
W plan remontowy wchodzą również naprawy.
Wieloletni program zawiera zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.
Maksymalna obniżka czynszu może wynosić 60%. Wójt Gminy Krzykosy ustalając stawki
czynszu jest zobowiązany zapewnić Gminie Krzykosy jako właścicielowi nieruchomości,
wystarczające wpływy

środków

finansowych, na

pokrycie

wydatków

związanych

z utrzymaniem lokali, nie mniejsze niż w roku 2017.
Przedstawiony został również sposób i zasdy zarządzania lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy a także źródła finansowania
gospodarki mieszkaniowej takie jak: czynsz z tytułu wynajmu za lokale mieszkaniowe,
dochody z czynszu i najmu za lokale użytkowe i środków z budżetu gminy przeznaczone na
remonty budynku.

REALIZACJA W 2020 roku:
1) Budynki przedszkola poddane zostały corocznej kontroli budowlanej.
2) Co roku podwyższa się czynsz gminny o 5%.
3) Wszystkie budynki komunalne poddane zostały do co rocznej kontroli kominiarskiej oraz
pięcioletnim badaniom pomiarów instalacji elektrycznych poddano: Witowo 48, Garby
27, Krzykosy ul. Główna 10, Sulęcinek ul. Szkolna.
4) W budynkach komunalnych dokonano następujących prac remontowych:
a) Pięczkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich, świetlica wiejska: remont WC - 33.023,00 zł
b) Krzykosy, ul. Główna, wiata dla karetki pogotowia - 15.800,00 zł
c) Sulęcin, ul. Kolejowa, Remiza OSP: wymiana pokrycia dachowego (papa) - 11.980,26 zł
5) Poza w/w remontami wykonywano bieżące naprawy, konserwacje i usuwano awarie.
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6.2. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY KRZYKOSY

Rada Gminy Krzykosy Uchwałą Nr XV/89/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. uchwaliła Strategię
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzykosy na lata 2016-2025. Wspomniana
Strategia określa kierunki działań zmierzających do włączenia społecznego mieszkańców
Gminy Krzykosy zagrożonych marginalizacją społeczną. Wskazuje na cztery obszary
problemowe dotyczące Gminy Krzykosy:
1) zintegrowany system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
2) aktywną integrację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) zintegrowany system wsparcia osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku starszym;
4) partnerstwo na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych.
Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach w roku 2020, realizowana w oparciu
o akty prawne, uchwały Rady Gminy Krzykosy oraz zawarte umowy i porozumienia zmierzały
do osiągnięcia celów strategicznych określonych w powyższej Strategii.
REALIZACJA W 2020 ROKU


pomoc i wsparcie z pomocy społecznej uzyskało 485 osoby z 169 rodzin (każdą
rodzinę wymieniono tylko raz bez względu na liczbę, kwotę i częstotliwość
otrzymanych świadczeń). Przyznano świadczenia na podstawie 269 decyzji
administracyjnych. Pomoc w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało 153 osoby z 63
rodzin, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 81 osób z 21 rodzin. Pozostałym
osobom udzielono pomocy wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Najczęściej
występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie
powodami ubiegania się o pomoc społeczną było: ubóstwo, długotrwała lub ciężka
choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub
wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego;



z poradnictwa specjalistycznego (psychologa) skorzystało 61 osób z 22 rodzin (w tym
9 dzieci);



z zakresu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
wydano 17 decyzji administracyjnych przyznających pomoc dla 26 dzieci z 16 rodzin;



z zakresu załatwiania spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny zarejestrowano 33
wnioski oraz wydano 158 kart;
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z zakresu załatwiania spraw związanych z Wielkopolską Kartą Rodziny zarejestrowano
1 wniosek i wydano 5 kart;



funkcjonował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2019.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach odpowiedzialny był za kwalifikowanie
i wydawanie skierowań dla osób, które mogą skorzystać z ww. pomocy – łącznie
wydano 120 skierowań dla 366 osób. Pomoc w formie paczek żywnościowych
w ramach ww. Podprogramu przekazywana była przez Stowarzyszenie „Najlepiej
Razem”;



27 osobom z 7 rodzin udzielono wparcia w formie pomocy rzeczowej (tj. zakupiono
artykuły żywnościowe), które objęte były kwarantanną lub izolacją domową
w związku z COVID-19.

6.3. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE KRZYKOSY

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nałożyła
na gminę zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Zgodnie z art. 176 pkt 1) ww. ustawy, jednym z zadań własnych gminy jest opracowanie
i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny. Natomiast art. 179 ust.
2 wspomnianej ustawy wskazuje, że programy uchwalane są przez Radę Gminy,
z uwzględnieniem potrzeb związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny.
Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2019-2021 został przyjęty
uchwałą nr LI/320/2018 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 października 2018 roku i obowiązuje
do dnia 31 grudnia 2021 roku.
REALIZACJA W 2020 ROKU:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach zatrudniał 1 asystenta rodziny;



z uwagi na przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –
wychowawczych wsparciem asystenta rodziny objęto 25 dzieci (do 18 roku życia)
z 12 rodzin, w tym 2 rodziny zobowiązane postanowieniem przez Sąd;



współfinansowano pobyt 2 dzieci w pieczy zastępczej (umieszczonych w latach
poprzednich);



nie było sytuacji umieszczenia dziecka/dzieci w pieczy zastępczej z rodzin
objętych asystenturą.
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6.4. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY I OCHRONY OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nałożyła na gminę
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zgodnie z art. 6 ww. ustawy, jednym z zadań własnych gminy jest m.in. opracowanie
i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie, tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Gminny Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
2020-2025 dla Gminy Krzykosy został przyjęty uchwałą nr XI/116/2019 Rady Gminy Krzykosy
z dnia 26 listopada 2019 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 roku.
Natomiast, zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, Rada Gminy określa w drodze uchwały tryb i sposób powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego
funkcjonowania. Zatem, tryb i sposób powoływania i odwoływania członów Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Krzykosy
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania został przyjęty uchwałą nr VII/70/2019
Rady Gminy Krzykosy z dnia 13 czerwca 2019r. Uchwała ta wprowadza kadencyjność funkcji
Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i umożliwia mu wskazywanie spośród
członków Zespołu Interdyscyplinarnego zastępstwa w zakresie realizacji określonych zadań
oraz

usuwa

kadencyjność

Zespołu

Interdyscyplinarnego,

funkcję

zastępcy

Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, Sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego.
Wprowadzone w uchwale nowe uregulowania mają na celu usprawnienie działania Zespołu
Interdyscyplinarnego w Gminie Krzykosy.

REALIZACJA W 2020 ROKU:


wpłynęło 25 nowych Niebieskich Kart założonych w 21 rodzinach;



realizowano pracę z 33 rodzinami objętymi procedurą Niebieskiej Karty (w tym 12
rodzin z lat poprzednich);



odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego;



odbyły się 83 spotkania grup roboczych.
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6.5. PROGRAM RZĄDOWY „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

Gminny program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest programem
w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej dotyczącym
realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy
społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ww. ustawy.
Program został przyjęty przez Radę Gminy Krzykosy uchwałą nr IV/45/2019 z dnia 6 lutego
2019r., w związku z potrzebami występującymi na terenie Gminy Krzykosy, a także
ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007).
W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły: pierwszy dla dzieci i młodzieży, drugi
dla osób dorosłych i trzeci dla organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków
w szkołach. Pomoc w formie dożywiania w ramach tego Programu może być udzielana
w postaci świadczenia pieniężnego na zakup żywności, posiłku czy w naturze w postaci
zakupu produktów żywnościowych. Jednakże, ww. program przewiduje udzielenie pomocy
w jednej z ww. trzech form.
Zatem, Program zapewnia pomoc zarówno dzieciom, uczniom i młodzieży oraz osobom
dorosłym, zwłaszcza osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym, jak
również wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków
umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole i obejmie
swoim zasięgiem mieszkańców Gminy Krzykosy.
REALIZACJA W 2020 ROKU:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzykosach w 2020 roku objął pomocą w ramach ww.
programu:


60 osób z 25 rodzin, którym przyznano zasiłki celowe na zakup żywności (tzw.
świadczenie pieniężne na zakup artykułów żywnościowych);



34 dzieci z 14 rodzin, którym zakupiono posiłek w szkole. Z uwagi na zamknięcie
placówek edukacyjnych na terenie Gminy Krzykosy, w celu zapewnienia ciągłości
realizacji zadań pomocowych w zakresie dożywiania wprowadzono wypłatę
zasiłków z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych dla rodzin,
w których dzieci objęte były dożywianiem w szkole.
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6.6.
GMINNY
PROGRAM
PROFILAKTYKI
I
ROZWIĄZYWANIA
ALKOHOLOWYCH W GMINIE KRZYKOSY NA ROK 2020

PROBLEMÓW

Podmiotem inicjującym działania z zakresu profilaktyki w sferze uzależnień w Gminie
Krzykosy jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W celu zwiększenia
dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, podobnie jak w 2019 roku,
działa Punkt Konsultacyjno – Informacyjny, w którym osoby uzależnione i współuzależnione
są motywowane do podjęcia terapii oraz otrzymują wsparcie po odbytej terapii. Inne
działania podejmowane w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym to motywowanie osób
pijących szkodliwie i ryzykownie do zmiany wzoru picia i ograniczenia picia oraz
rozpoznawanie

zjawiska

przemocy

domowej,

udzielanie

stosownego

wsparcia

i informowanie o możliwych formach pomocy a także inicjowanie interwencji w przypadku
zdiagnozowania przemocy domowej.
W 2020 roku w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym wsparcie uzyskało 46 osób w formie
172 porad/konsultacji, w tym 24 kobiety (129 porad), 16 mężczyzn i 6 dzieci (9 porad).
Problem uzależnienia i nadużywania alkoholu częściej dotyczy mężczyzn, jednak niechętnie
oni korzystają z oferowanego wsparcia, bądź korzystają krótkotrwale.
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ma w swojej ofercie terapie małżeńskie dla osób, które
korzystają już z terapii indywidualnej. Trwają one około 1,5 godziny. Takich sesji odbyło się 8.
Osoby zgłaszane do Komisji w celu zobowiązania do terapii były motywowane do
przerwania picia i podjęcia leczenia. Do GKRPA wpłynęło 8 zgłoszeń przypadków
nadużywania alkoholu. W sprawie 1 osoby skierowano wnioski do sądu o zastosowanie
wobec nich obowiązku leczenia z uzależnienia wraz z wnioskiem o dopuszczenie opinii
z badania przez biegłych w przedmiocie uzależnienia.
Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 360,00 zł.
Doświadczenie pokazuje, że zobowiązanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, iż jest
uzależniona od alkoholu, do podjęcia obowiązku leczenia trwa co najmniej pół roku i ciągle
się wydłuża. Osoby nadużywające alkoholu nie dostrzegają problemu w swoim
postępowaniu, w sposobie picia alkoholu, nie utożsamiają się z problemem uzależnienia,
Komisji znane są przypadki kilkukrotnego kierowania tych samych osób na terapię. Po
odbytej terapii osoby uzależnione mają oferowane wsparcie w utrzymaniu abstynencji
w formie konsultacji z terapeutą uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym, jednak najczęściej
powracają do dawnych środowisk i nawyków. W takiej sytuacji trudno oczekiwać
pozytywnych efektów przebytej terapii. Zdarzają się również sytuacje, że do Komisji zgłaszają
się osoby uzależnione z własnej inicjatywy. Wtedy podejmują one współpracę, chętnie
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korzystają z oferowanego wsparcia i poddają się terapii, a przebyta terapia przynosi
oczekiwane efekty.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w

Krzykosach

zapewniła

młodzieży szkolnej dostęp do aktywnych form spędzania czasu wolnego w ramach
organizacji zajęć opiekuńczo wychowawczych.
Dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholizmu organizowany jest
corocznie letni wypoczynek w formie kolonii.
GKRPA w Krzykosach włącza się w profilaktyczną działalność w szkołach oraz w środowiskach
lokalnych w czasie imprez plenerowych.
W 2020 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzykosach odbyła
13 posiedzeń. Wydała 7 postanowień w sprawie zaopiniowania punktów sprzedaży napojów
alkoholowych.
Z osobami zgłoszonymi do Komisji w celu zobowiązania do podjęcia terapii
przeprowadzano rozmowy motywujące do podjęcia leczenia. Członkowie komisji odbyli
szkolenie w zakresie wpływu uzależnienia na funkcjonowanie rodziny oraz procedury
zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku 15 podmiotów w Gminie Krzykosy posiadało zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży oraz 4 poza miejscem sprzedaży.
W 2020 roku nie cofnięto żadnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

6.7. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE KRZYKOSY NA
2020 ROK.

W Gminie Krzykosy problem narkomanii nie jest postrzegany jako problem społeczny. Nie
ma jednak przeprowadzonej diagnozy, szczególnie wśród młodzieży szkolnej w zakresie
dostępu i używania środków psychoaktywnych.
Działania edukacyjne i profilaktyczne z zakresu narkomanii podejmowane były łącznie
z działaniami z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu i adresowane głównie do
środowiska młodzieży szkolnej.
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6.8. ROCZNY PROGRAM
POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACY

GMINY

KRZYKOSY

Z

ORGANIZACJAMI

W roku 2020 nie ogłoszono żadnego konkursu na realizację zadań publicznych.
W 2020 roku wpłynęło 10 ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krzykosy w ramach
tzw. małego grantu – w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o

wolontariacie. Wszystkie zostały przyjęte, jednak w związku

z sytuacją epidemiczną zrealizowano tylko 1 z nich:

L.p.

Podmiot

Nazwa zadania
publicznego

1.

Koło Gospodyń
Wiejskich w
Pięczkowie

Podkoziołek dla
społeczności lokalnej

Nr
Umowy

Przyznana
kwota
dotacji

Wykorzystana
kwota dotacji

1/2020

800,00

800,00

W ramach pozostałej współpracy udzielono dwóm organizacjom dotacji celowej
z przeznaczeniem na budowę placów zabaw w miejscowościach Krzykosy i Sulęcinek.
Nowopowstałe place zostały sfinansowane ze środków otrzymanych przez te organizacje ze
Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski, zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.

Podmiot

Nazwa zadania

Przyznana
kwota
dotacji

Wykorzystana
kwota dotacji

Całkowity
koszt
inwestycji

1.

Stowarzyszenie
Krzykosianki

Budowa placu zabaw
w miejscowości Krzykosy.

7.468,60 zł

7.468,60

24.255,60

2.

Koło Gospodyń
Wiejskich
OdNowa
w Sulęcinku

Budowa placu zabaw
w miejscowości Sulęcinek

6.637,40

6.637,40

22.739,63

Udzielono także dotacji Wiejskiemu Towarzystwu Tenisowemu w Solcu w łącznej wysokości
9.196,56 zł z przeznaczeniem na remont kortów tenisowych.
Zadanie pt. „Zapewnienie osobom bezdomnym z terenu Gminy Krzykosy schronienia,
wyżywienia i innych form pomocy, będących zadaniami własnymi Gminy” jest realizowane
przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
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Na podstawie umów zawartych pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzykosach, a:
a) Kołem Kaliskim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Kaliszu udzielono
schronienia 1 osobie (za kwotę 9.810,00 zł).
b) Stowarzyszeniem Pomocy „Krąg” z siedzibą w Dębnie – udzielono pomocy w postaci
mieszkania chronionego 2 osobom (za kwotę 23.400,00 zł).
Ogólny koszt świadczeń za 3 osoby (3 mężczyzn) wyniósł 33.210,00 zł..
Kadra Ośrodka od kilku lat efektywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju
Gminy Krzykosy „Najlepiej Razem”, włączając się aktywnie w realizację Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, realizowanego w ramach Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, który polega na udzielaniu osobom
najuboższym pomocy żywnościowej w formie artykułów żywnościowych. Pomocą taką
mogły być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające
kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza
200% kryterium dochodowego: 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej (701,00 zł x
200%), 1.056,00 dla osoby w rodzinie (528,00 zł x 200%).
W 2020 roku współpraca polegała na dystrybucji oraz rozliczaniu żywności w formie darów
żywnościowych. W roku sprawozdawczym z Podprogramu 2019 (4 dystrybucje żywności
w 2020 r.) udzielono pomocy 366 osobom (120 rodzinom) z terenu Gminy Krzykosy. Wydano
31.873,18 kg żywności o łącznej wartości 144.013,60 zł. Objęci pomocą otrzymali: cukier,
buraczki wiórki, fasolkę po bretońsku, herbatniki, groszek z marchewką, mus jabłkowy, kaszę,
koncentrat pomidorowy, makaron, mleko, olej, pasztet drobiowy, płatki owsiane, powidła,
filety rybne w oleju, ryż, ser, szynkę drobiową, szynkę wieprzową, miód.
Żywność została dostarczona nieodpłatnie przez Wojska Obrony Terytorialnej.
W związku z sytuacją pandemii udzielono również wsparcia Stowarzyszeniom w postaci
zakupu materiałów do szycia maseczek dla mieszkańców.
6.9. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie gminy Krzykosy w 2020 roku stanowi wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki
bezdomnym zwierzętom przez gminę, wynikającego z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt.
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Obejmuje on swoim zakresem realizację następujących zadań:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
3) odławianie bezdomnych zwierząt;
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich;
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
Wprowadzenie w życie zaproponowanych niniejszym programem działań ma na celu
zmniejszenie ilości bezdomnych psów i kotów na terenie gminy Krzykosy, a tym samym
zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Część programu została zrealizowana
przy pomocy porozumienia międzygminnego z Gmina Środa Wielkopolska, która prowadzi
schronisko dla bezdomnych zwierząt.
Na terenie gminy odłowiono w 2020 r. 24 zwierzęta, w tym 17 psów oraz 7 koty. Koszty
wykonania zadania wyniosły 22.897,08 zł.

6.10 REKULTYWACJA SKŁADOWISKA W PIĘCZKOWIE

Decyzją z dnia 27 czerwca 2012 r. Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej nałożyło
na Wójta Gminy Krzykosy obowiązek rekultywacji gminnego składowiska odpadów
komunalnych w Pięczkowie.
W roku 2019 wykonano pozostałe prace uwzględnione w wyżej wymienionej decyzji tym
samym kończąc rekultywację składowiska odpadów w Pięczkowie. W każdym półroczu roku
2020 na składowisku przeprowadzane były badania obejmujące między innymi stan jakości
wód, emisje gazów do powietrza.
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6.11 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE KRZYKOSY

W październiku 2008 r. 17 gmin podpisało pierwsze w Wielkopolsce Porozumienie
Międzygminne w zakresie gospodarki odpadami i osadami ściekowymi. W ramach
wspólnego działania samorządy podjęły decyzję o budowie Zakładu Zagospodarowania
Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach. Na mocy porozumienia każda z gmin stała
się udziałowcem Zakładu Gospodarki Odpadami sp. z o.o., poprzez wniesienie do tej spółki
określonego wkładu finansowego. Gmina Krzykosy posiada udziały w spółce ZGO Jarocin –
Wielkopolskie Centrum Recyklingu.
Gminy należące do Porozumienia:
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Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych co roku wzrastają. Związane
jest to z nieustannie zmieniającą się polityką gospodarki odpadami oraz wzrastającymi
cenami w ZGO w Jarocinie. Warto w tym miejscu podkreślić, że jednostki samorządu
terytorialnego nie maja prawa ani zarabiać, ani dokładać z budżetu do kosztów
funkcjonowania tego systemu, jednak okazuje się, że wpływy z opłat ponoszonych przez
mieszkańców nie wystarczają na bieżące działanie i finansowanie gospodarki odpadami.
W okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Gmina korzystała z usług firmy
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys. Po zakończeniu wyżej wymienionej umowy
ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę. Umowa na okres od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca
2020 r. została podpisana z firmą FBSerwis S.A., ta zaś podpisała umowę z podwykonawcą,
którym została firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys.
Stawki za odbiór odpadów od mieszkańca w ostatnich latach przedstawiały się następująco
(w nawiasie podano kwotę za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny):

Liczba osób w gospodarstwie
Rok

2016-2018

2019
(1.01.19-31.07.19)
2019
(1.08.19-31.12.19)
2020
(1.01.20-31.07.20)
2020
(1.08.20-31.12.20)

1

2

3 i więcej

15,00 (30,00)

18,00 (35,00)

21,00 (40,00)

20,00 (40,00)

27,00 (54,00)

35,00 (70,00)

20,00 (40,00)

40,00 (80,00)

60,00 (120,00)

22,00 zł od mieszkańca (44,00 zł od mieszkańca)

32,00 zł od mieszkańca (64,00 zł od mieszkańca)

Tak drastyczny wzrost stawek za gospodarowanie odpadami spowodowany jest wzrostem
kosztów obsługi systemu o 276.64% (!) w latach 2018-2020.

59

Zbiorczo koszty funkcjonowania systemu w latach 2018-2020 wynosiły:

2 500 000,00 zł

250 000,00 zł

2 000 000,00 zł

200 000,00 zł

1 500 000,00 zł

150 000,00 zł

1 000 000,00 zł

100 000,00 zł

500 000,00 zł

50 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
2018

2019

Koszty funkcjonowania systemu

2020
Wpływy z opłat

Zaległości

Powyższy wykres doskonale obrazuje, że wpływy z opłat nie wystarczają na funkcjonowanie
systemu gospodarki odpadami. Gmina prowadzi systematyczne działania mające na celu
ujawnienie mieszkańców, którzy nie złożyli bądź nie zaktualizowali deklaracji o wysokości
opłaty za odbiór odpadów.
Corocznie wzrasta ilość gospodarstw, zadeklarowanych do odbioru odpadów. Od 1 stycznia
2020 roku wszyscy mieszkańcy zostali zobowiązani do złożenia nowej deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z wejściem w życie
nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie której
wygasła możliwość gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny z dniem 1 stycznia
2021 r.

Liczba gospodarstw deklarujących gospodarowanie odpadami
1979

2000
1750

1777

1646

1500
1250
1000
750
500
156

250

77

0

0
2018

2019
Zbiórka selektywna

2020

Zbiórka nieselektywna

60

W 2020 roku szczególnie uwidocznił się wzrost tonażu oddanych przez mieszkańców
odpadów. Jest to związane najprawdopodobniej ze zbiórką odpadów zmieszanych
dwukrotnie w ciągu miesiąca.

Ilość odpadów wygenerowanych przez mieszkańców w tonach
2086,29

2100
2000
1900
1800
1700

1635,6
1560,81

1600

1491,46

1500

1423,56

1400
1300
2016

2017

2018

2019

2020

W podziale na poszczególne frakcje widoczny jest systematyczny wzrost każdego rodzaju
odpadów:

Ilości odpadów w Gminie w tonach w latach 2018-2020
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Bioodpady

Odpady
wielkogabarytowe

Szkło
2018

Papier
2019

Tworzywa sztuczne

Zmieszane

2020
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CZĘŚĆ VII
_____________________
REALIZACJA UCHWAŁ
RADY GMINY
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VII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
W 2020 roku odbyło się 9 Sesji Rady Gminy, na których podjęto 75 uchwał.
20 z nich stanowiło akty prawa miejscowego i podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
BUDŻET GMINY
1

1

zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

XV/149/2020

26 marca 2020

Uchwała zrealizowana.
Weszła w życie z dniem podjęcia.
2

2

zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

XVI/154/2020

7 maja 2020

Uchwała zrealizowana.
Weszła w życie z dniem podjęcia.
3

3

zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

XVII/164/2020

19 czerwca 2020

Uchwała zrealizowana.
Weszła w życie z dniem podjęcia.
4

4

zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

XVIII/176/2020

11 sierpnia 2020

Uchwała zrealizowana.
Weszła w życie z dniem podjęcia.
5

5

zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

XIX/183/2020

29 września 2020

Uchwała zrealizowana.
Weszła w życie z dniem podjęcia.
6

6

zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

XX/192/2020

29 października 2020

Uchwała zrealizowana.
Weszła w życie z dniem podjęcia.
7

7

zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

XXI/199/2020

16 grudnia 2020

Uchwała zrealizowana.
Weszła w życie z dniem podjęcia.
8

8

uchwały budżetowej na rok 2021

XXII/210/2020

28 grudnia 2020

Uchwała w trakcie realizacji.
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 10.01.2020 r.
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WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

9

1

zmieniającej uchwałę
w sprawie
uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Krzykosy na lata
2020-2030.

XV/150/2020

26 marca 2020

W trakcie realizacji bieżącej.
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy przebiega zgodnie z planem.

10

2

zmieniającej uchwałę
w sprawie
uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Krzykosy na lata
2020-2030.

XVI/155/2020

7 maja 2020

W trakcie realizacji bieżącej.
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy przebiega zgodnie z planem.

11

3

zmieniającej uchwałę
w sprawie
uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Krzykosy na lata
2020-2030.

XVII/165/2020

19 czerwca 2020

W trakcie realizacji bieżącej.
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy przebiega zgodnie z planem.

12

4

zmieniającej uchwałę
w sprawie
uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Krzykosy na lata
2020-2030.

XVIII/177/2020

11 sierpnia 2020

W trakcie realizacji bieżącej.
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy przebiega zgodnie z planem.

13

5

zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej na lata 2020-2030

XIX/184/2020

29 września 2020

W trakcie realizacji bieżącej.
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy przebiega zgodnie z planem.

14

6

zmieniającej uchwałę
w sprawie
uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Krzykosy na lata
2020-2030.

XX/193/2020

29 października 2020

W trakcie realizacji bieżącej.
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy przebiega zgodnie z planem.

15

7

zmieniającej uchwałę
w sprawie
uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Krzykosy na lata
2020-2030.

XXI/200/2020

16 grudnia 2020

W trakcie realizacji bieżącej.
Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy przebiega zgodnie z planem.
16

8

uchwalenia
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej Gminy Krzykosy na lata
2021-2030

XXII/209/2020

28 grudnia 2020

W trakcie realizacji bieżącej.
Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
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WYDATKI, PODATKI, OPŁATY

17

1

ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają
z
upływem
roku
budżetowego 2020

XXII/208/2020

28 grudnia 2020

Uchwała zrealizowana.
Ustalono wykaz wydatków niewygasających.
Termin wykonania: 30 czerwca 2021 r.
1. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 20.000,00 zł
2. Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podgórnej w Sulęcinku – 10.455,00 zł
3. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzykosy –
120.000,00 zł

18

1

zwolnienia
z
podatku
od
nieruchomości, gruntów, budynków
i budowli związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej wskazanym
grupom
przedsiębiorców,
których
płynność
finansowa
uległa
pogorszeniu w związku z COVID-19

XVI/156/2020

7 maja 2020

Uchwała zrealizowana.
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 11 maja 2020 r., poz.
4073.
Podjęta na mocy art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 t.j.) oraz art. 15p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Wpłynęły 3 wnioski, Gmina pomniejszyła swoje wpływy z tytułu podatków o 19.887,00 zł.

19

2

uchylającej
uchwałę
w sprawie
zarządzenia
poboru
podatku
od
nieruchomości, rolnego i leśnego od
osób fizycznych w drodze inkasa na
terenie Gminy Krzykosy.

XVII/167/2020

19 czerwca 2020

Uchwała zrealizowana.
Rada wyraziła wolę poprzez rezygnację z poboru podatku w drodze inkasa.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 22 czerwca 2020 r.

20

3

określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości

XX/194/2020

29 października 2020

Uchwała zrealizowana.
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 13 listopada 2020 r., poz.
8545.
W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019
r., poz. 1170 t.j.) określenie stawek podatku od nieruchomości należy do rady gminy. Maksymalne
stawki zostały ustalone w art. 5 ust. 1 pkt. 1-3 powołanej ustawy.
Proponowane stawki mieszczą się w granicach wynikających z tego przepisu.
Stawki obowiązują od 1 stycznia 2021 roku.
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21

4

obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa do
obliczenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2021

XX/195/2020

29 października 2020

Uchwała zrealizowana.
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 13 listopada 2020 r.,
poz. 8546.
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.
1256) rady gmin są uprawnione do obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy. Z uwagi na wysoką średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy w wysokości 58,55 zł za 1 dt (ogłoszoną
w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r.) proponuje się obniżenie tej ceny do
wysokości 57,00 zł za 1dt. Stawka podatku rolnego za 2020 rok wyniesie dla gruntów gospodarstw
rolnych 142,50 zł za 1 ha przeliczeniowy, dla pozostałych gruntów 285,00 zł za 1 ha gruntów.
Stawki obowiązują od 1 stycznia 2021 roku.

22

5

określenia
wysokości
stawek
w
podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Krzykosy

XX/196/2020

29 października 2020

Uchwała zrealizowana.
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 13 listopada 2020 r.,
poz. 8547.
Ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 t.j.)
nałożony został na gminy obowiązek określania w drodze uchwały wysokości szczegółowych stawek
podatku od środków transportowych. Zaproponowane stawki podatku mieszczą się w dopuszczalnych
granicach.

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

23

1

wyrażenia
zgody
na
obciążenie
nieruchomości stanowiącej własność
Gminy odpłatną służebnością przesyłu

XIV/141/2020

26 lutego 2020

Uchwała zrealizowana.
Akt notarialny nr 2280/2020 z 26 maja 2020 r.

24

2

wyrażenia
zgody
na
obciążenie
nieruchomości stanowiącej własność
Gminy odpłatną służebnością przesyłu

XIV/142/2020

26 lutego 2020

Uchwała niezrealizowana.
Brak decyzji komunalizacyjnej.
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3

wyrażenia
zgody
na
obciążenie
nieruchomości stanowiącej własność
Gminy odpłatną służebnością przesyłu

XIV/143/2020

26 lutego 2020

Uchwała zrealizowana.
Akt notarialny nr 2274/2020 z 26 maja 2020 r.
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26

4

wyrażenia
zgody
na
obciążenie
nieruchomości stanowiącej własność
Gminy odpłatną służebnością przesyłu

XVI/162/2020

7 maja 2020

Uchwała niezrealizowana.
Brak kontaktu.

27

5

wyrażenia
zgody
na
obciążenie
nieruchomości stanowiącej własność
Gminy odpłatną służebnością przesyłu

XIX/186/2020

29 września 2020

Uchwała niezrealizowana.
Brak decyzji komunalizacyjnej.

28

6

wyrażenia
zgody
na
obciążenie
nieruchomości stanowiącej własność
Gminy odpłatną służebnością przesyłu

XIX/187/2020

29 września 2020

Uchwała zrealizowana.
Akt notarialny nr 5620/2020 z 6 listopada 2020 r.

29

7

wyrażenia
zgody
na
obciążenie
nieruchomości stanowiącej własność
Gminy odpłatną służebnością przesyłu

XIX/188/2020

29 września 2020

Uchwała niezrealizowana.
Brak decyzji komunalizacyjnej.

30

8

wyrażenia
zgody
na
obciążenie
nieruchomości stanowiącej własność
Gminy odpłatną służebnością przesyłu

XIX/189/2020

29 września 2020

Uchwała zrealizowana.
Akt notarialny nr 5626/2020 z 6 listopada 2020 r.

RADA GMINY
31

1

planu pracy Komisji Rewizyjnej na
2020 rok

XIV/139/2020

26 lutego 2020

Uchwała zrealizowana.
Odbyło się 7 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, na których realizowano zagadnienia zaplanowane
w harmonogramie.

32

2

zasad przyznawania diet radnym

XIV/145/2020

26 lutego 2020

Uchwała zrealizowana.
Ustalono nowe stawki diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Komisji i Sesje Rady
Gminy.
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33

3

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad
przyznawania diet radnym Gminy
Krzykosy

XVI/161/2020

7 maja 2020

Uchwała zrealizowana.
Zmieniono zasady wypłat diet Radnym z gotówkowej na przelew na konto wskazane przez Radnego.

34

4

udzielenia Wójtowi Gminy Krzykosy
wotum zaufania.

XVII/173/2020

19 czerwca 2020

Uchwała zrealizowana.
Wójt otrzymał wotum zaufania po przedstawieniu „Raportu o stanie Gminy Krzykosy” za 2019 rok.
35

5

absolutorium
dla
Wójta
Krzykosy za 2019 rok.

Gminy

XVII/175/2020

19 czerwca 2020

Uchwała zrealizowana.
Rada Gminy udzieliła Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

36

1

przyjęcia
sprawozdania
o
bezpieczeństwa na
ternie
Krzykosy w 2019 roku

stanie
Gminy

XVI/157/2020

7 maja 2020

Uchwała zrealizowana.
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r., poz. 161 t.j.) i
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Komendant Policji złożył
sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa, które przedmiotową uchwałą zostało przyjęte.

37

2

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy
Krzykosy za 2019 rok

XVI/158/2020

7 maja 2020

Uchwała zrealizowana.
Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki
Publicznej w Krzykosach za 2019 r. zostało przyjęte.

38

3

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzykosach za 2019 rok

XVI/159/2020

7 maja 2020

Uchwała zrealizowana.
Na podstawie art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzykosach za 2019 r. zostało przyjęte.
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39

4

przyjęcia sprawozdania z działalności
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w Krzykosach za 2019 rok

XVI/160/2020

7 maja 2020

Uchwała zrealizowana.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach za 2018 r. zostało przyjęte.
Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej „Kierownik ośrodka
pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia
potrzeby w zakresie pomocy społecznej”.
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5

zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz
ze
sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Krzykosy
za 2019 rok

XVII/174/2020

19 czerwca 2020

Uchwała zrealizowana.
Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krzykosy za 2019 rok
zostało przyjęte.

POMOC FINANSOWA

41

1

udzielenia
pomocy
finansowej
z budżetu Gminy Krzykosy dla Gminy
Zaniemyśl
z
przeznaczeniem
na
realizację zadania z zakresu lokalnego
transportu zbiorowego

XIV/138/2020

26 lutego 2020

Uchwała zrealizowana.
Pomoc finansowa udzielona dla Gminy Zaniemyśl w kwocie 33.441,21 zł na częściowe pokrycie kosztów
funkcjonowania linii autobusowej nr 26 przebiegającej przez tereny gminy Zaniemyśl i Krzykosy.

42

1

Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt

XV/151/2020

26 marca 2020

Uchwała zrealizowana.
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 30 marca 2020 r.,
poz. 2946.
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2

programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt.

XVII/169/2020

19 czerwca 2020

Uchwała w trakcie realizacji.
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 25 czerwca 2020 r.,
poz. 5215.
44

3

rocznego
"Programu
współpracy
Gminy Krzykosy z organizacjami pozarządowymi"

XX/197/2020

29 października 2020

Uchwała w trakcie realizacji.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r. obowiązuje, straci moc 31 grudnia
2021 r.
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45

4

Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Krzykosy na
2021 rok

XXI/201/2020

16 grudnia 2020

Uchwała w trakcie realizacji.
Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do
zadań własnych gminy. Zadania muszą być ujęte w GPPiRPA, uchwalanym corocznie przez Radę Gminy.
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5

W 2021 roku realizowane są następujące zadania:
realizacja programów terapeutycznych,
prowadzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców
realizacja programów profilaktycznych
przeprowadzanie badań psychologicznych, psychiatrycznych i wydawanie opinii
o stopniu uzależnienia od alkoholu,
prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych

Gminnego
Programu
Opieki
nad
Zabytkami Gminy Krzykosy na lata
2020-2023

XXI/202/2020

16 grudnia 2020

Uchwała w trakcie realizacji.
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 30 grudnia 2020 r.,
poz. 10247.

GOSPODARKA GRUNTAMI

47

1

wyrażenia
zgody
na
zbycie
nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Krzykosy
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2

XIV/144/2020

26 lutego 2020

Uchwała zrealizowana.
Akty notarialne nr:
5497/2020 z 20 lipca 2020 r.
9996/2020 z 16 listopada 2020 r.
10004/2020 z 16 listopada 2020 r.
1446/2021 z 10 lutego 2021 r.

wyrażenia
zgody
na
nieruchomości gruntowej
Gminy Krzykosy

nabycie
na rzecz

XIV/148/2020

26 lutego 2020

Uchwała zrealizowana.
Akt notarialny nr 3907/2020 z 29 maja 2020 r.
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3

wyrażenia
zgody
na
nieruchomości gruntowej
Gminy Krzykosy

nabycie
na rzecz

XV/152/2020

26 marca 2020

Uchwała zrealizowana.
Akt notarialny nr 6956/2020 z 1 września 2020 r.
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4

wyrażenia
zgody
na
nieruchomości gruntowej
Gminy Krzykosy

nabycie
na rzecz

XV/153/2020

26 marca 2020

70

Uchwała zrealizowana.
Akt notarialny nr 3090/2020 z 5 maja 2020 r.
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5

wyrażenia
zgody
na
zbycie
nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Krzykosy.

XVIII/181/2020

11 sierpnia 2020

Uchwała niezrealizowana.
Nieuregulowany stan prawny nieruchomości.
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6

wyrażenia
zgody
na
nieruchomości gruntowej
Gminy Krzykosy








nabycie
na rzecz

XIX/191/2020

29 września 2020

Uchwała w trakcie realizacji.
Akty notarialne nr:
9534/2020 z 30 października 2020 r.
10623/2020 z 3 grudnia 2020 r.
10631/2020 z 3 grudnia 2020 r,
10615/2020 z 3 grudnia 2020 r.
1515/2021 z 11 lutego 2021 r.
4942/2021 z 7 maja 2021 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

53

1

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
w
zakresie
eksploatacji
kruszywa
oraz
działalności gospodarczej - część A

XIV/147/2020

26 lutego 2020

Uchwała zrealizowana.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2020 r.
poz. 2095.
Uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającą w gminie
Krzykosy tereny powierzchniowej eksploatacji surowców.
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2

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
w
zakresie
eksploatacji
kruszywa
oraz
działalności gospodarczej - część B

XVI/163/2020

7 maja 2020

Uchwała zrealizowana.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2020 r.
poz. 4428.
Uchwalono zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadzającą w gminie
Krzykosy tereny działalności gospodarczej.
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3

przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy Krzykosy, dla działki o numerze
223/7
w
obrębie
geodezyjnym
Miąskowo.

XVII/168/2020

19 czerwca 2020

Uchwała w trakcie realizacji.
Trwa procedura zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Krzykosy dla działki nr 223/7 w obrębie Miąskowo.
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56

4

zmiany
Studium
uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

XIX/190/2020

29 września 2020

Uchwała zrealizowana. Uchwalono zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Krzykosy dla działki nr 107/17 w obrębie geodezyjnym Witowo w celu zwiększenia
obszaru działalności gospodarczej

57

5

MPZP w rejonie ul. Zacisze, obręb
geodezyjny Sulęcinek, gmina Krzykosy

XXI/205/2020

16 grudnia 2020

Uchwała zrealizowana.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 marca 2020 r.
poz. 2095.
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zacisze w Sulęcinku.
58

6

przystąpienia do sporządzenia zmiany
MPZP gminy Krzykosy

XXI/206/2020

16 grudnia 2020

Uchwała w trakcie realizacji.
Trwa procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy mająca
na celu wprowadzić zmiany w tekście miejscowego planu.
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7

zmiany
Studium
uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Krzykosy

XXI/207/2020

16 grudnia 2020

Uchwała zrealizowana.
Uchwalono zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Krzykosy wprowadzającą na terenie gminy obszary z przeznaczeniem na produkcję energii ze źródeł
odnawialnych.

OPŁATY LOKALNE

60

1

wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty
oraz zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli
nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących
bioodpady
stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym na terenie Gminy
Krzykosy.

XVII/172/2020

19 czerwca 2020

Uchwała w trakcie realizacji bieżącej.
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 25 czerwca 2020 r., poz.
5217.
Uchyliła uchwałę Rady Gminy Krzykosy nr XI/112/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. (Dz. U. Woj. Wlkp.
2019 r. poz. 10071).
Uchwała obowiązująca - została zrealizowana poprzez zawiadomienie mieszkańców o zmianie stawki za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczasowa stawka podwyższona wynosiła 22 zł na miesiąc
od mieszkańca, a stawka obniżona – 20 zł. Po wejściu uchwały w życie nastąpiła zmiana opłat na
analogicznie – 32 zł i 28 zł. Zmiana stawki była konieczna, aby system funkcjonowania gospodarki
odpadami komunalnymi w gminie nie przynosił strat finansowych.
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2

ustalenia opłaty za odbiór ścieków
dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków.

XVII/171/2020

19 czerwca 2020

Uchwała niezrealizowana.
Skorygowana Uchwałą Nr XVIII/182/2020.
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3

ustalenia opłaty za odbiór ścieków
dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do gminnej oczyszczalni ścieków.

XVIII/182/2020

11 sierpnia 2020

Uchwała w trakcie realizacji.
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 14 sierpnia 2020 r.,
poz. 6396.
Ustalono opłatę za odbiór ścieków dowożonych pojazdami asenizacyjnymi w wysokości 4,15 zł za 1m3
odebranych ścieków + 8% VAT.

63

4

zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Krzykosy

XXI/204/2020

16 grudnia 2020

Uchwała zrealizowana, obowiązująca.
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 30 grudnia 2020 r., poz.
10240.
Zmiana dotyczyła §20 ust. 4 załącznika tejże uchwały dotyczącego nakładania kagańców na psy ras
agresywnych oraz psów ze skłonnością do agresji oraz prowadzenia ich na smyczy. Zwolnione z tego
obowiązku są psy z potwierdzonymi przeciwwskazaniami do nakładania kagańców czy prowadzenia na
smyczy.

NADAWANIE NAZW ULICOM

64

1

nadania nazwy drodze wewnętrznej w
miejscowości Sulęcinek

XIX/185/2020

29 września 2020

Uchwała zrealizowana.
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 5 października 2020 r.,
poz. 7450.
Nadano nazwę drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 73/6 w Sulęcinku – ulica Krańcowa.

INNE

65

1

trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej

XIV/136/2020

26 lutego 2020

Uchwała zrealizowana.
Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych Rada Gminy określa tryb
prac nad projektem uchwały budżetowej, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy w/w
ustawy. Uchwała ta określa w szczególności: wymaganą szczegółowość projektu budżetu gminy, terminy
obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia
i materiałów informacyjnych, które Wójt przedłoży Radzie Gminy wraz z projektem uchwały budżetowej.
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66

2

określenia zakresu i formy informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy
za I półrocze

XIV/137/2020

26 lutego 2020

Uchwała zrealizowana.
Zgodnie z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy określa zakres i formę: informacji o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej.
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3

zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za
zajęcie pasa drogowego

XIV/140/2020

26 lutego 2020

Uchwała zrealizowana.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2020 r.
poz. 1948.
W uchwale dodano zapis ze stawkami uwzgledniającymi zmiany przepisów ustawy o drogach
publicznych, które objęły m.in. obniżenie maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego w
odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. W myśl zmienionego art. 40 ust.
8 ustawy o drogach publicznych stawki opłat w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury
telekomunikacyjnej za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt. 1,3 i 4 zmienianej uchwały nie
mogą przekroczyć 0,20 gr za 1m2 pasa drogowego za każdy dzień zajęcia, a stawka roczna za zajęcie
pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt 2 nie może przekroczyć 20,00 zł za 1m2 powierzchni zajętej
przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej.
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4

ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii
Bibliotecznej
Biblioteki
Publicznej
Gminy Krzykosy w Solcu i dokonania
zmian Statutu

XIV/146/2020

26 lutego 2020

Uchwała zrealizowana.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach organizator może dokonać
połączenia podmiotu lub likwidacji bibliotek. W myśl art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy organizatorem Biblioteki
Publicznej Gminy Krzykosy jest Gmina Krzykosy. Stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy organizator
obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki
podać do publicznej wiadomości informację o zamiarze wraz z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy
likwidacji Filii jak i zmiany Statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji Filii.
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5

zasad przyznawania
Gminy Krzykosy.

diet

sołtysom

XVII/166/2020

19 czerwca 2020

Uchwała zrealizowana.
Ustalono miesięczne diety dla sołtysów, stanowiące rekompensatę z tytułu kosztów ponoszonych w
związku z wykonywaniem zadań wynikających z pełnienia funkcji sołtysa, a także kosztów związanych z
udziałem sołtysa w sesjach rady Gminy.
Stawki wynoszą:
1) 330,00 zł miesięcznie, dla sołectw, w których liczba mieszkańców wynosi do 300 osób,
2) 400,00 zł miesięcznie, dla sołectw, w których liczba mieszkańców wynosi od 301 do 600 osób,
3) 470,00 zł miesięcznie, dla sołectw, w których liczba mieszkańców wynosi od 601 do 1000 osób,
4) 520,00zł miesięcznie, dla sołectw, w których liczba mieszkańców wynosi od 1001 do 1500 osób,
5) 600,00zł miesięcznie, dla sołectw, w których liczba mieszkańców wynosi powyżej 1500 osób.
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7

likwidacji Filii Biblioteki
Gminy Krzykosy w Solcu.

Publicznej

XVIII/178/2020

11 sierpnia 2020

Uchwała zrealizowana.
Uchwała jest następstwem podjętej przez Radę Gminy Krzykosy Uchwały Nr XIV/146/2020 z dnia 26
lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w Solcu i
dokonania zmian Statutu. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z d nia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Wójt
Gminy obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji
biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Warunki
te zostały spełnione, pierwszy poprzez podjęcie w dniu 26 lutego 2020 r. Uchwały przez Radę Gminy
Krzykosy w sprawie zamiaru likwidacji filii i podaniu jej do publicznej wiadomości, drugi poprzez
zasięgnięcie opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu.
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8

zmian w Statucie Biblioteki Publicznej
Gminy Krzykosy.

XVIII/179/2020

11 sierpnia 2020

Uchwała zrealizowana.
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 14 sierpnia 2020 r., poz.
6395.
Uchwała jest następstwem podjętej przez Radę Gminy Krzykosy Uchwały Nr XIV/146/2020 z dnia 26
lutego 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Filii Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w Solcu i
dokonania zmian Statutu. W związku z faktem, iż nadanie statutu leży w kompetencji rady tak i
dokonanie zmian w statucie również należy do kompetencji Rady Gminy Krzykosy. Likwidacja Filii
Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy spowodowała konieczność dokonania zmian w Statucie Biblioteki
Gminy Krzykosy poprzez usunięcie Filii w Solcu z filii bibliotecznych.

72

9

zawarcia
porozumienia
międzygminnego dotyczącego współdziałania
Gminy Krzykosy i Gminy Miłosław przy
realizacji zadania polegającego na
wyznaczeniu
obszaru
i
granic
aglomeracji Orzechowo.

XVIII/180/2020

11 sierpnia 2020

Uchwała zrealizowana.
Dotychczasowa aglomeracja Orzechowo została wyznaczona uchwałą Nr XIII/370/15 Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Orzechowo,
gmina Miłosław. W obecnym stanie prawnym tj. art. 87 ust. 1 Prawa wodnego aglomerację wyznacza, w
drodze uchwały, rada gminy. Jeżeli aglomeracja ma obejmować tereny położone w dwóch lub więcej
gminach, właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy o największej równoważnej liczbie
mieszkańców (RLM). Na terenie Gminy Miłosław (m. Orzechowo) RLM wynosi 2910, a na terenie Gminy
Krzykosy (m. Pięczkowo i Witowo) RLM=1670. Stąd Rada Gminy Miłosław jest właściwa do wyznaczenia
aglomeracji Orzechowo.
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10

ustanowienia
"Puszczyk"

pomnika

przyrody

XX/198/2020

29 października 2020

Uchwała zrealizowana.
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 13 listopada 2020 r., poz.
8548.
Ustanowienie pomnikiem przyrody drzewa z gatunku dąb bezszypułkowy (Quercus petraea)
o wymiarach: obwód pnia na wysokości pierścienicy (130 cm od ziemi) – 404 cm, wysokość – 22 m,
rosnące w miejscowości Murzynowiec Leśny na działce nr ewidencyjny 9074/7, obręb ewidencyjny
Sulęcinek. Przedmiotowe drzewo odznacza się okazałymi, rzadko spotykanymi rozmiarami
wyróżniającymi je wśród innych tworów przyrody żywej występujących na obszarze gminy. Jego obwód
pnia (404 cm) znacznie przekracza minimalny obwód pnia mierzony w centymetrach na wysokości 130
cm wskazany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów
uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz. U. poz. 2300) jako kryterium
uznania drzew z gatunku dąb bezszypułkowy za pomnik przyrody (300 cm).
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11

wyznaczenia
obszaru
aglomeracji Sulęcinek

i

granic

XXI/203/2020

16 grudnia 2020

Uchwała zrealizowana.
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego dnia 30 grudnia 2020 r., poz.
10248.
Wyznaczono aglomerację Sulęcinek o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 2577, obejmującą części
następujących miejscowości położonych na terenie gminy Krzykosy: Sulęcinek Sulęcin, Solec.
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12

określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Krzykosy na rok
szkolny 2020/2021.

XVII/170/2020

19 czerwca 2020

Uchwała zrealizowana.
Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 25 czerwca 2020 r., poz.
5216.
Określono średnią cenę jednostki paliwa w gminie Krzykosy na rok szkolny 2020/2021, w przypadku:
oleju napędowego na 4,20 zł za litr, benzyny bezołowiowej na 4,10 zł za litr, LPG na 1,90 zł za litr.
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Dziękujemy Operatorowi drona (https://www.facebook.com/DronSroda) za udostępnienie
fotografii mostu kolejowego w Solcu, użytego na okładce niniejszego Raportu.
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