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I. Wstęp. 

 

Obowiązek opracowania raportu o stanie gminy wynika z art. 28 aa Ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wójt co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie 

gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 

poprzednim, w szczególności przedstawia realizację polityk, programów, strategii i uchwał 

Rady Gminy Przemęt, a także budżetu obywatelskiego, jeśli taki funkcjonuje. 

Raport prezentowany jest podczas sesji rady gminy i ma charakter publiczny, gdyż w 

debacie nad nim mają prawo uczestniczyć również mieszkańcy gminy. Raport zatem 

adresowany jest nie tylko do radnych, ale także do mieszkańców, stąd stanowić powinien 

swoiste kompendium wiedzy o samorządzie i działalności jego organów, w szczególności 

wójta.   

Realizując ustawowy obowiązek, Wójt Gminy Przemęt przedstawia Radzie Gminy 

Przemęt Raport o stanie Gminy Przemęt za rok 2020, który w sposób kompleksowy opisuje 

sytuację gminy oraz stanowi sprawozdanie z działalności Wójta.  

Dokument przygotowany został zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
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II. Ogólna charakterystyka Gminy Przemęt. 

 

Gmina Przemęt położona jest na nizinie Wielkopolskiej. Stanowi jedną  

z trzech gmin tworzących powiat wolsztyński. Zajmuje obszar 22 514 ha, który zamieszkuje 

14 061 osób (stan na 31.12.2020 r). Gminę tworzy 25 sołectw, obejmujących 27 wsi. 

Największe miejscowości to Mochy, Przemęt, Kaszczor, Bucz. Ziemia przemęcka to teren o 

bogatej historii – w dużej mierze związanej z dziejami zakonu cystersów. Pierwszą znaną 

datą, która pojawia się  w pisanych dziejach tych ziem jest rok 1210. Wynika ona z dokumentu 

księcia kaliskiego – Władysława Odonica. Z dotychczasowych badań i znalezisk wynika,  

że w Przemęcie i jego najbliższej okolicy powstał i rozwijał się przez wiele stuleci ośrodek 

osadniczy kultury łużyckiej. Przemęt jest gminą typowo rolniczą – aż 62,5% gruntów 

stanowią ziemie wykorzystywane w rolnictwie, lasy zajmują 26,7%, a jeziora 3,7% pozostałe 

7,1% to tereny zabudowane. Oprócz rolnictwa rozwija się także mała i średnia 

przedsiębiorczość. Funkcjonuje około 854 podmiotów gospodarczych. Walory przyrodnicze 

stanowiące największy kapitał gminy zadecydowały o rozwoju turystyki na jej terenie. Blisko 

połowa gminy położona jest w obrębie Przemęckiego Parku Krajobrazowego, utworzonego 

25 listopada 1991 roku. Największym zbiornikiem wodnym parku jest łańcuch jezior 

przemęckich. Tworzą go jeziora: Wieleńskie, Osłonińskie, Górskie, Olejnickie, 

Radomierskie, Przemęckie – Duże, Błotnickie, Przemęckie – Małe. Niewątpliwie jest to raj 

dla żeglarzy, kajakarzy i wędkarzy. Piękno i niepowtarzalność przyrody sprawiły, że właśnie 

tu powstały trzy rezerwaty – Wyspa Konwaliowa, Torfowisko nad Jeziorem Świętym  

i Jezioro Trzebidzkie. Gmina Przemęt stanowi atrakcję dla turystów ceniących ciszę  

i wypoczynek. Turysta znajdzie tu wiele zabytków sztuki sakralnej i świeckiej. Liczne 

atrakcje turystyczne umożliwią podziwianie skarbów regionu jakim są: piękne krajobrazy, 

cenne kompleksy leśne flora i fauna oraz obszary niezmienione działalnością człowieka. 
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III. Realizacja polityk, programów i strategii. 

 

W gminie w 2020 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 

STRATEGIE: 

1. Strategia Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2014 – 2020. 

2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2017 – 

2021. 

 

PROGRAMY 

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Przemęt w 2020 r. 

2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt na lata 2017 – 2021. 

3. Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt na rok 2020.  

4. Program współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 

Gminy Przemęt na rok 2020. 

6. Program Wspierania Rodziny Gminy Przemęt na lata 2018 – 2020. 

7. Wieloletni  program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przemęt  

w latach 2016 – 2020. 

8. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Przemęt  

w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”. 

9. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020. 

10. Program Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020  dla miejscowości: Barchlin, 

Biskupice, Błotnica, Bucz, Górsko, Kaszczor, Mochy, Nowa Wieś, Olejnica, Osłonin, 

Perkowo, Popowo Stare, Przemęt, Radomierz, Siekówko, Sokołowice, Solec, Solec 

Nowy, Starkowo, Wieleń.  

 

REGULAMINY 

  

1) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przemęt. 

2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przemęt. 
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3) Regulaminy korzystania z ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole 

Podstawowej m. Jana Pawła II w Mochach oraz przy Szkole Podstawowej im. 

E. Tomińskiego w Buczu. 

  

PLANY 

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przemęt na lata 2020-2024. 

2. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przemęt. 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla: 

1) osiedla mieszkaniowego w Kaszczorze, 

2) zabudowy letniskowej w Wieleniu (teren GS Wschowa), 

3) osiedla rekreacyjnego we wsi Wieleń, 

4) zespołu zabudowy Wieleń – Południe, 

5) osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor, 

6) Osiedla Letniskowego OSŁONIN – WIELEŃ nad Jeziorem Wieleńskim, 

7) Gminy Przemęt na obszarze działek nr 175-182, 184, 189 położonych we wsi 

Górsko z przeznaczeniem na wydobycie kopalin pospolitych, 

8) terenu położonego we wsi Mochy (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4), 

9) strefy aktywizacji gospodarczej w Mochach, 

10) „OSŁONIN 15,7 ha” w rejonie ul. Lipowej, Parkowej, Spacerowej, 

Konwaliowej, Topolowej, Rybackiej oraz jeziora Osłonińskiego, 

11) terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Bucz, 

12) dla części miejscowości Nowa Wieś, w rejonie ulic Spokojnej i Sosnowej, 

13) dla części miejscowości Starkowo (przy lesie), 

14) dla części miejscowości Starkowo (ul. Starkowska), 

15) dla części obrębu ewidencyjnego Osłonin w rejonie jeziora Górskiego, 

16) terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa dla działek 788 oraz 791/2  

w obrębie ewidencyjnym Kaszczor, 

17) terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa dla działek 212/4, 212/5 oraz 

212/6 w obrębie ewidencyjnym Górsko, 

18) ścieżki spacerowej w miejscowościach Osłonin – Wieleń, 

19) terenów eksploatacji powierzchniowej kruszywa (Kaszczor, Osłonin, Mochy), 

20) Południowego Kanału Obry, 
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21) dotychczasowego obszaru ośrodka wypoczynkowego Świdnickiej Fabryki 

Urządzeń Przemysłowych i przyległych terenów komunikacyjnych  

w Wieleniu ( zmiana mpzp), 

22) dotychczasowego obszaru części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare, 

23) dotychczasowego obszaru części obrębu ewidencyjnego Poświętno, 

24) dla działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 214/2, 214/3 i 215 w obrębie 

miejscowości Górsko. 

4. Plan odnowy wsi w miejscowościach: Perkowo, Wieleń. 

 

Strategia Rozwoju Gminy opracowana na lata 2014-2020, strategia zakłada wykonanie 

następujących celów: 

1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej: 

1) Modernizacja dróg gminnych, 

2) Modernizacja i budowa chodników oraz ścieżek rowerowych, 

3) Modernizacja i budowa systemu oświetleniowego. 

2. Poprawa jakości infrastruktury sieciowej: 

1) Kontynuacja rozwoju sieci kanalizacyjnej, 

2) Budowa sieci gazowej, 

3) Modernizacja sieci wodociągowej. 

3. Wsparcie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz budowa 

instalacji odnawialnych źródeł energii: 

1) Budowa infrastruktury zwiększającej dostęp do Internetu w ramach projektu 

„Szerokopasmowa Wielkopolska”, 

2) Modernizacja stacji nadawczych telefonii komórkowych, 

3) Wsparcie realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. 

4. Poprawa ładu przestrzennego oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców: 

1) Ochrona ładu przestrzennego dotycząca zachowania tożsamości kulturowej regionu  

w aspekcie urbanistycznym i architektonicznym, 

2) Uporządkowanie terenów przy zbiornikach wodnych w celu udostępnienia plaż, 

3) Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynków użyteczności 

publicznej, 

4) Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy 

służbami publicznymi a mieszkańcami, 

5) Usunięcie azbestu z pokryć dachowych. 
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Obecnie trwają pracę nad opracowaniem nowej strategii gminy. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 został zawarty  

w Uchwale NR 114/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2019 r.  

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

IV. Organy Gminy. 

 

Rada Gminy Przemęt jest organem stanowiącym oraz kontrolnym gminy i podejmuje decyzje 

w formie uchwał. W 2020 roku w skład Rady Gminy Przemęt wchodziło 15 osób  

w składzie:  

 

Kadencja 2018 – 2023 

1. Pani Elżbieta Wita - Przewodniczący Rady Gminy 

2. Pan Jan Rademacher - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

3. Pani Hanna Dobijata - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

4. Pan Jerzy Dominiak – Radny 

5. Pani Bernadeta Golińska – Radna 

6. Pan Gracjan Kicinski – Radny 

7. Pani Justyna Klecha – Radna 

8. Pan Piotr Kokornaczyk – Radny 

9. Pani Joanna Koziołek – Radna 

10. Pan Tomasz Maciejewski – Radny 

11. Pani Monika Maćkowiak – Radna 

12. Pan Stefan Napierała – Radny 

13. Pan Szymon Wojciechowski – Radny 

14. Pan Łukasz Wojciechowski – Radny 

15. Pan Ireneusz Wolniczak - Radny 

 

Wójt Gminy Przemęt  jest organem wykonawczym gminy, który między innymi realizuje 

podjęte przez radnych uchwały Rady Gminy Przemęt. Przez cały 2020 rok funkcję Wójta 

Gminy pełnił Janusz Frąckowiak. 
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V. Działalność uchwałodawcza Rady Gminy Przemęt. 

 

W 2020 roku Rada Gminy Przemęt spotykała się na: 

1. 12 sesjach Rady Gminy. 

2. 56 posiedzeniach Komisji w tym: 

1) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – 10 posiedzeniach 

2) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 9 posiedzeniach 

3) Komisji Rolnictwa, Monitorowania Środowiska i Porządku Publicznego  

- 8 posiedzeniach 

4) Komisji Rewizyjnej – 8 posiedzeniach 

5) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 5 posiedzeniach 

6) Wspólnych Komisji Stałych – 16 posiedzeniach 

 

Działalność uchwałodawcza Rady Gminy Przemęt z podziałem na rok 2020 

 

 2018r. 2019r. 2020 r. 

Razem kadencje 

2014-2018 2018-

2023 

  

Sesje Rady Gminy 

Przemęt 
14 16 

 

12 

Komisje Oświaty, Kultury, 

Sportu i Spraw 

Społecznych 

 

14 13 

 

 

10 

Komisji Rozwoju 

Gospodarczego 

i Budżetu 

22 9 

         

            9 

Komisji Rolnictwa, 

Monitorowania 

Środowiska  

i Porządku Publicznego 

17 13 

 

8 

Komisji Rewizyjnej 16 10 

 

8 

Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji 
2 7 

 

5 

Wspólnych Komisji 

Stałych 
0 16 

 

16 
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W 2020 roku Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 

Sesja nr 

 

Data 

podjęcia 

 

Tytuł uchwały Sposób realizacji  

XXI 20.01.2020 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady 

Gminy 

Zatwierdzono plany pracy Komisji na rok 2020 

zgodne ze Statutem Gminy Przemęt. 
zrealizowano 

XXI 20.01.2020 
w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 

2020 rok 

Zwiększono dochody Gminy Przemęt o kwotę  

16.460,00 zł, wydatki Gminy Przemęt zwiększono o 

kwotę 16.460,00 zł, dokonano przesunięć między 

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, 

uaktualniono plan wydatków majątkowych na 2020 

rok i zestawienie dotacji udzielanych z budżetu 

Gminy na 2020 rok 

zrealizowano 

XXI 20.01.2020 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przemęt na lata 2020 - 2024 

Dostosowano wielkości dochodów i wydatków do 

wartości obowiązujących w budżecie gminy oraz 

wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do 

WPF. 

zrealizowano 

XXI 20.01.2020 

zmiany uchwały nr 113/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 

listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

Regulacja spraw związanych z ponoszeniem opłat w 

ośrodkach wsparcia. 
zrealizowano 

XXI 20.01.2020 
wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023 zgłoszonych w 

wyborach uzupełniających 

Dokonano wyboru 1 ławnika do orzekania w 

sprawach z zakresu prawa pracy do Sądu 

Rejonowego w Grodzisku Wlkp. 

zrealizowano 

XXII 10.02.2020 
ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty 

za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy. 

Ustalenie opłaty za pobyt dziecka w Żłobku 

Gminnym w Błotnicy oraz maksymalnej opłaty za 

wyżywienie  dzienne dziecka w żłobku 

zrealizowano 

XXIII 24.02.2020 
w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 

2020 rok 

Zmniejszono dochody Gminy Przemęt o kwotę  

827.455,00 zł, wydatki Gminy Przemęt zwiększono o 
zrealizowano 
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kwotę 1.381.633,00 zł, dokonano przesunięć między 

działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 

budżetowej, zaktualizowano: plan dochodów i 

wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej na 2020 r., plan dochodów i wydatków na 

realizację zadań na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 ustawy, plan wydatków majątkowych za 2020 r., 

przychody i rozchody budżetu w 2020 r., zestawienie 

kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2020 

rok, zestawienie przedsięwzięć realizowanych w 

ramach funduszu sołeckiego na 2020 r., 

wprowadzono nowy załącznik „Plan dochodów i 

wydatków na realizację zadań w ramach Gminnego 

Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

Gminy Przemęt na 2020 rok” 

XXIII 24.02.2020 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przemęt na lata 2020 – 2024 

Dostosowano wielkości dochodów i wydatków do 

wielkości obowiązujących w roku 2020. 

Wprowadzono przychody w 2020 roku z tytułu 

nadwyżki i wolnych środków za 2019 rok oraz 

wartości wykonane według sprawozdań rocznych za 

2019 r. 

zrealizowano 

XXIII 24.02.2020 
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemęt 

Ustalono zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z 

mieszkańcami Gminy Przemęt w wypadkach 

przewidzianych ustawą oraz w innych ważnych dla 

gminy sprawach. 

zrealizowano 

XXIII 24.02.2020 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Przemęt 

Wprowadzenie obszarów zabudowy mieszanej w 

obrębie ewidencyjnym Popowo Stare 
zrealizowano 

XXIII 24.02.2020 
wyrażenia zgody na powierzenie reprezentowania Gminy 

Przemęt  w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Obra” 

 Wójt Gminy Przemęt powierzył reprezentowanie 

wójta w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego 

„Obra” radnej Monice Maćkowiak 

zrealizowano 
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XXIII 24.02.2020 
zniesienia pomnika przyrody – dębu szypułkowego Quercus 

robur 

Zniesienie pomnika przyrody drzewa z uwagi na 

utratę wartości przyrodniczych oraz konieczność 

zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego 

zrealizowano 

XXIV 30.04.2020 zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok 

Zmniejszono dochody Gminy Przemęt o kwotę  

258.400,00 zł, wydatki Gminy Przemęt zwiększono o 

kwotę 899.100,00 zł, dokonano przesunięć między 

działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 

budżetowej. Wprowadzono do budżetu wolne środki 

za 2019 rok. Dokonano zmian w ramach Funduszu 

Sołeckiego. Zaktualizowano załączniki: plan 

dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej za 2020 rok, plan wydatków 

majątkowych na 2020 rok, przychody i rozchody 

budżetu w 2020 roku, zestawienie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 

2020 rok. 

zrealizowano 

XXIV 30.04.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na 

lata 2020 - 2024 

Dostosowano wielkości dochodów i wydatków do 

wielkości obowiązujących w roku 2020. 

Wprowadzono przychody w 2020 roku z tytułu 

wolnych środków za 2019 rok w kwocie 

1.157.500,00 zł. W wykazie przedsięwzięć do WPF 

wprowadzono zadanie bieżące pn. „Ubezpieczenie 

majątku oraz odpowiedzialność cywilna Gminy 

Przemęt i podległych jednostek organizacyjnych” 

oraz zadanie majątkowe PN. „Budowa boiska 

wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły 

Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z 

Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze” 

zrealizowano 

XXIV 30.04.2020 

zmiany uchwały Nr 140/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 

lutego 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemęt 

Zmiana polega na tym, że w uchwale nr 140/2020 

Rady Gminy Przemęt z dnia 24 lutego 2020 r. w 

sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemęt § 3 ust. 2 

otrzymał brzmienie: „2. Wniosek składany jest do 

Wójta przez podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1 

zrealizowano 
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pkt 1-3 i powinien określać co najmniej nazwę 

podmiotu występującego z wnioskiem, opis 

przedmiotu konsultacji, proponowany zasięg 

terytorialny i podmiotowy, formę i termin oraz 

uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.” . 

XXIV 30.04.2020 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg gminnych 

Dostosowanie stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego do zmienionej treści art. 40 ust. 8 ustawy 

o drogach publicznych. 

zrealizowano 

XXIV 30.04.2020 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Przemęt w 2020 roku 

Przyjęto program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2020 roku 

zrealizowano 

XXIV 30.04.2020 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Przemęt 

Zmiana studium ma na celu wyznaczenie terenu 

przeznaczonego pod eksploatację kruszywa 

naturalnego i obejmuje tereny położone w obrębie 

miejscowości Górsko. 

zrealizowano 

XXIV 30.04.2020 

 

wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie 

Gminy Przemęt w 2020 roku 

 

Określono wykaz kąpielisk na terenie Gminy Przemęt 

na 2020 rok obejmujący kąpieliska nad Jeziorem 

Wieleńskim zlokalizowane w miejscowościach: 

Osłonin i Wieleń 

zrealizowano 

XXIV 30.04.2020 

upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Przemęcie do prowadzenia postępowań i 

wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

Upoważniono Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Przemęcie do prowadzenia postępowań 

i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Przemęt 

zrealizowano 

XXIV 30.04.2020 

zmiany Uchwały Nr XVI/106/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 

23 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Przemęt 

Zmieniono w uchwale Nr XVI/106/15 Rady Gminy 

Przemęt z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Przemęt § 7 ust. 3, który otrzymuje 

brzmienie ”Wniosek o przyznanie stypendium składa 

się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Przemęcie.” 

zrealizowano 
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XXV 28.05.2020 zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok 

Zwiększono dochody Gminy Przemęt o kwotę  

1.099.244,20,00 zł, wydatki Gminy Przemęt 

zwiększono o kwotę 1.292.272,20,00 zł, dokonano 

przesunięć między działami, rozdziałami i 

paragrafami klasyfikacji budżetowej. Wprowadzono 

do budżetu wolne środki za 2019 rok. Dokonano 

zmian w ramach Funduszu Sołeckiego. 

Zaktualizowano załączniki: plan dochodów i 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 ustawy, plan wydatków majątkowych na 2020 

rok, przychody i rozchody budżetu w 2020 roku, 

zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu 

Gminy na 2020 rok, zestawienie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 

2020 rok. 

zrealizowano 

XXV 28.05.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na 

lata 2020 - 2024 

Dostosowano wielkości dochodów i wydatków do 

wielkości obowiązujących w roku 2020. 

Wprowadzono przychody w 2020 roku z tytułu 

wolnych środków za 2019 rok w kwocie 193.028,00 

zł. W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzono 

zadanie bieżące pn. „Wykonanie wzmocnionego 

przyłącza energetycznego do budynku użyteczności 

publicznej w Mochach ul. Wolsztyńska 4” oraz w 

zadaniu bieżącym „Gmina Przemęt wspiera swoich 

seniorów” w roku 2020 zwiększono o kwotę 

23.777,00 zł wydatki na realizację projektu, w 

zadaniu bieżącym „Remont elewacji budynku pałacu 

w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół 

budynku” zwiększono limit wydatków w 2020 r. o 

kwotę 80.000,00 zł. 

zrealizowano 

XXV 28.05.2020 

określenia szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie 

należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w 

najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres 

Ulgi o których mowa w uchwale, znajdą 

zastosowanie w przypadkach, gdy na skutek COVID-

19 podmioty znalazły się w trudnej sytuacji 

zrealizowano 
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stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii z 

powodu COVID-19 

finansowej, która uniemożliwiła lub znacznie 

utrudniła wywiązywanie się z obowiązków 

płatniczych wobec Gminy Przemęt lub jej jednostek 

organizacyjnych 

XXV 28.05.2020 zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

Podjęto uchwałę w sprawie zaliczenia dróg  

gminnych o znaczeniu lokalnym niezaliczone do 

innych kategorii stanowiące własność Gminy 

Przemęt 

zrealizowano 

XXV 28.05.2020 

zmiany Uchwały Nr 9/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia  

3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Przedstawicieli 

Gminy Przemęt do Związku Międzygminnego „Obra” 

Powołano Przedstawiciela Gminy Przemęt do 

Związku Międzygminnego „Obra” w osobie 

Grzegorz Aryż. 

zrealizowano 

XXV 28.05.2020 

przyjęcia przez Gminę Przemęt do realizacji zadania z 

zakresu właściwości Powiatu Wolsztyńskiego pn. 

Przebudowa ścieżki rowerowej Mochy – Nowa Wieś” w 

pasie drogi powiatowej nr 3820P. 

Gmina Przemęt przyjęła do realizacji zadanie 

publiczne z zakresu właściwości Powiatu 

Wolsztyńskiego pn. „Przebudowa ścieżki rowerowej 

Mochy – Nowa Wieś” w pasie drogi powiatowej nr 

3820P. 

zrealizowano 

XXVI 30.06.2020 zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok 

Zwiększono dochody Gminy Przemęt o kwotę  

209.861,99 zł, wydatki Gminy Przemęt zwiększono o 

kwotę 564.946,99 zł, dokonano przesunięć między 

działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 

budżetowej. Wprowadzono do budżetu. 

Zaktualizowano załączniki: plan dochodów i 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 ustawy, plan wydatków majątkowych na 2020 

rok, przychody i rozchody budżetu w 2020 roku, 

zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu 

Gminy na 2020 rok, zestawienie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 

2020 rok, plan dochodów i wydatków na realizację 

zadań w ramach Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

Gminy Przemęt na 2020 rok. 

zrealizowano 
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XXVI 30.06.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na 

lata 2020 - 2024 

Dostosowano wielkości dochodów, wydatków i 

przychodów do wielkości obowiązujących w roku 

2020. Wprowadzono przychody w 2020 roku z tytułu 

wolnych środków za 2019 rok w kwocie 855.085,00 

zł.  i zmniejszono przychody z tytułu kredytów i 

pożyczek o kwotę 500.000,00 zł .W wykazie 

przedsięwzięć do WPF wprowadzono zadanie 

bieżące pn. „Świadczenie usług transportowych w 

zakresie przewozu uczniów do placówek 

oświatowych na terenie gm. Przemęt w roku 

szkolnym 2020/2021 oraz w zakresie przewozu 

uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do 

Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku 

szkolnym 2020/2021”, „zmiana studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Przemęt wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko w obrębie wsi Popowo 

Stare i Górsko”, w zadaniu bieżącym „Świadczenie 

usług transportowych w zakresie przewozu uczniów 

do placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt w 

roku szkolnym 2019/2020 oraz w zakresie przewozu 

uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do 

Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w roku 

szkolnym 2019/2020” zmniejszono limit wydatków 

w 2020 roku o kwotę 200.000,00 zł. 

 

zrealizowano 

XXVI 30.06.2020 
zaciągnięcia przez Gminę Przemęt kredytu 

długoterminowego 

Podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę 

Przemęt kredytu długoterminowego na spłatę 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

zrealizowano 

XXVI 
 

30.06.2020 
ogłoszenia konkursu „Aktywna Wieś Gminy Przemęt 2020” 

Przyjęto regulamin konkursu „Aktywna Wieś Gminy 

Przemęt 2020”. 
zrealizowano 

XXVI 30.06.2020 
uchwalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Przemęt 

w roku szkolnym 2020/2021 

Uchwalono średnią cenę jednostki paliwa w gminie 

Przemęt na rok szkolny 2020/2021 
zrealizowano 
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XXVI 30.06.2020 

wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za 

nieruchomości stanowiące własność Gminy Przemęt przejęte 

pod rozbudowę drogi wojewódzkiej 

Wyrażono zgodę na zrzeczenie się w całości 

odszkodowania na nieruchomość położoną w obrębie 

wsi Solec, oznaczoną działką nr 18/1 o pow. 0,0072 

ha i działką nr 45/1 o pow. 0,0028 ha. 

zrealizowano 

XXVI 30.06.2020 

zmiany uchwały Nr 91/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 

września 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu 

Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie 

W uchwale Nr 91/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 

3 września 2019 r. w sprawie nadania statutu 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 

Przemęcie wprowadzono zmianę w § 7 dodając pkt 

18) w brzmieniu: „18) realizację zadań z zakresu 

świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów.” 

zrealizowano 

XXVI 30.06.2020 udzielenia Wójtowi Gminy Przemęt wotum zaufania 
Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Przemęt wotum zaufania. 
zrealizowano 

XXVI 30.06.2020 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 

2019 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt 

za rok 2019 

zrealizowano 

XXVI 30.06.2020 udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium 

Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Przemęt absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu Gminy za rok 2019. 

zrealizowano 

XXVII 23.07.2020 zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok 

Zwiększono dochody Gminy Przemęt o kwotę  

1.948.252,13 zł, wydatki Gminy Przemęt zwiększono 

o kwotę 1.948.252,13 zł, dokonano przesunięć 

między działami, rozdziałami i paragrafami 

klasyfikacji budżetowej. W postanowieniach uchwały 

Wójt został upoważniony do udzielania poręczeń i 

gwarancji w roku 2020 do kwoty 170.000,00 zł. 

Zaktualizowano załączniki: plan dochodów i 

wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej na 2020 rok, plan dochodów i wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, plan 

wydatków majątkowych na 2020 rok, zestawienie 

kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2020 

rok, zestawienie przedsięwzięć realizowanych w 

zrealizowano 
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ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok, plan 

dochodów i wydatków na realizację zadań w ramach 

Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na terenie Gminy Przemęt na 2020 rok. 

XXVII 23.07.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na 

lata 2020 - 2024 

Dostosowano wielkości dochodów, wydatków do 

wielkości obowiązujących w roku 2020. W wykazie 

przedsięwzięć do WPF wprowadzono zadanie 

inwestycyjne pn. „Budowa boiska sportowego z 

zapleczem socjalnym w Buczu” oraz zadanie bieżące 

dotyczące realizacji projektu w ramach 

dofinansowania ze środków UE: „Absolwenci z 

przyszłością – podniesienie jakości kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół w Przemęcie” 

zrealizowano 

XXVII 23.07.2020 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 214/2, 214/3 i 215 

w obrębie miejscowości Górsko 

Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla działek o numerach 

ewidencyjnych 214/1, 214/2, 214/3 i 215 w obrębie 

miejscowości Górsko 

zrealizowano 

XXVII 23.07.2020 nadania nazwy ulicy w miejscowości Osłonin 
Podjęto uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy 

Wietrzna w miejscowości Osłonin 
zrealizowano 

XXVII 23.07.2020 

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości położonych w obrębie Nowa 

Wieś 

Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonych w obrębie Nowa Wieś 

zrealizowano 

XXVII 23.07.2020 rozpatrzenia skargi z dnia 22.05.2020 r. 
Uznano, że skarga z dnia 22.05.2020 r. jest 

bezzasadna. 
zrealizowano 

XXVII 23.07.2020 rozpatrzenia skargi z dnia 28.06.2020 r. 
Uznano, że skarga z dnia 28.06.2020 r. jest 

bezzasadna. 
zrealizowano 

XXVIII 05.08.2020 zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok 

Wydatki Gminy Przemęt zwiększono o kwotę 

576.000,00 zł, dokonano przesunięć między  

rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. 

Wprowadzono do budżetu wolne środki za 2019 rok. 

Zaktualizowano załączniki: plan wydatków 

majątkowych na 2020 rok, przychody i rozchody 

zrealizowano 
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budżetu w 2020 roku, zestawienie kwot dotacji 

udzielonych z budżetu Gminy na 2020 rok. 

XXVIII 05.08.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na 

lata 2020 - 2024 

Dostosowano wielkości dochodów, wydatków i 

przychodów do wielkości obowiązujących w roku 

2020. Wprowadzono wolne środki za 2019 rok w 

wysokości 576.000,00 zł 

zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok 

Dochody Gminy Przemęt zwiększono o kwotę 

388.892,31 zł. Wydatki Gminy Przemęt zwiększono 

o kwotę 964.145,31 zł, dokonano przesunięć między  

działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 

budżetowej. Wprowadzono do budżetu wolne środki 

za 2019 rok w kwocie 575.253,00 zł. Zaktualizowano 

załączniki: plan dochodów i wydatków na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej na 2020 r., 

plan dochodów i wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, plan wydatków 

majątkowych na 2020 rok, przychody i rozchody 

budżetu w 2020 roku, zestawienie kwot dotacji 

udzielonych z budżetu Gminy na 2020 rok, 

zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach 

funduszu sołeckiego na 2020 rok, plan dochodów i 

wydatków na realizację zadań w ramach Gminnego 

Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

Gminy Przemęt na 2020 rok. 

zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na 

lata 2020 - 2024 

Dostosowano wielkości dochodów, wydatków i 

przychodów do wielkości obowiązujących w roku 

2020. Wprowadzono wolne środki za 2019 rok w 

wysokości 575.253,00 zł. Wprowadzono zmiany w 

zakresie przedsięwzięć bieżących w projekcie 

„Żłobek naszych marzeń”, w zakresie przedsięwzięć 

majątkowych w projekcie „Realizacja działań 

edukacyjno – promocyjnych oraz rekultywacja 

zrealizowano 
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składowisk odpadów na terenie Związku 

Międzygminnego OBRA”. 

XXIX 25.09.2020 

powierzenia na rok szkolny 2020/2021 przez Gminę Przemęt 

Miastu Zielona Góra zadania publicznego w zakresie oświaty, 

polegającego na przeprowadzeniu kształcenia w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas 

wielozawodowych Branżowej Szkoły I stopnia, dla której 

organem prowadzącym jest Gmina Przemęt 

Podjęto uchwałę w sprawie powierzonia na rok 

szkolny 2020/2021 przez Gminę Przemęt Miastu 

Zielona Góra zadania publicznego w zakresie 

oświaty, polegającego na przeprowadzeniu 

kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych 

Branżowej Szkoły I stopnia, dla której organem 

prowadzącym jest Gmina Przemęt 

zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Barchlin Uchwalono Statut Sołectwa Barchlin zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Biskupice Uchwalono Statut Sołectwa Biskupice zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Błotnica Uchwalono Statut Sołectwa Błotnica zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Borek Uchwalono Statut Sołectwa Borek zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Bucz Uchwalono Statut Sołectwa Bucz zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Górsko Uchwalono Statut Sołectwa Górsko zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Kaszczor Uchwalono Statut Sołectwa Kaszczor zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Kluczewo Uchwalono Statut Sołectwa Kluczewo zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Mochy Uchwalono Statut Sołectwa Mochy zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś Uchwalono Statut Sołectwa Nowa Wieś zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Olejnica Uchwalono Statut Sołectwa Olejnica zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Osłonin Uchwalono Statut Sołectwa Osłonin zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Perkowo Uchwalono Statut Sołectwa Perkowo zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Popowo Stare Uchwalono Statut Sołectwa Popowo Stare zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Poświętno Uchwalono Statut Sołectwa Poświętno zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Przemęt Uchwalono Statut Sołectwa Przemęt zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Radomierz Uchwalono Statut Sołectwa Radomierz zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Sączkowo Uchwalono Statut Sołectwa Sączkowo zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Siekowo Uchwalono Statut Sołectwa Siekowo zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Siekówko Uchwalono Statut Sołectwa Siekówko zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Sokołowice Uchwalono Statut Sołectwa Sokołowice zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Solec Uchwalono Statut Sołectwa Solec zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Solec Nowy Uchwalono Statut Sołectwa Solec Nowy zrealizowano 
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XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Starkowo Uchwalono Statut Sołectwa Starkowo zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 nadania Statutu Sołectwa Wieleń Uchwalono Statut Sołectwa Wieleń zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 

zmiany uchwały Nr 162/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 

czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu „Aktywna 

Wieś Gminy Przemęt 2020 

Zmieniono skład Komisji Konkursowej konkursu 

„Aktywna Wieś Gminy Przemęt 2020” ze względu na 

występowanie  COVID – 19 na terenie Polski oraz w 

związku ze zwiększającą się liczbą zachorowań w 

Powiecie Wolsztyńskim a także w celu zmniejszenia 

ryzyka zakażenia i jego ewentualnych skutków. 

zrealizowano 

XXIX 25.09.2020 

zmiany uchwały nr XV/120/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 

28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Przemęt 

do Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i 

Jezior 

Powołano nowy skład reprezentacji Gminy Przemęt 

w kontaktach ze Stowarzyszeniem Wielkopolska 

Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior. 

zrealizowano 

XXX 27.10.2020 zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok 

Dochody Gminy Przemęt zwiększono o kwotę 

4.088,00 zł. Wydatki Gminy Przemęt zwiększono o 

kwotę 4.088,00 zł, dokonano przesunięć między  

działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 

budżetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Dokonano 

zmian w ramach Funduszu. Zaktualizowano 

załączniki: plan wydatków na zadania zlecone z 

zakresu administracji rządowej na 2020 r., plan  

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 ustawy, plan wydatków majątkowych na 2020 

rok, zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu 

Gminy na 2020 rok, zestawienie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 

2020 rok, wprowadzono nowy załącznik: plan 

dochodów i wydatków na realizację zadań w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2020 

rok. 

zrealizowano 

XXX 27.10.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na 

lata 2020 - 2024 

Dostosowano wielkości dochodów, wydatków do 

wielkości obowiązujących w roku 2020. 

Wprowadzono zmiany w zakresie przedsięwzięć 

majątkowych dotyczące: nowych przedsięwzięć: pn. 

zrealizowano 
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„Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. 

Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. 

Siekowo w gminie Przemęt”, pn. „Budowa ścieżki 

rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz – wzdłuż 

drogi powiatowej nr 3821P”, pn. „Budowa ścieżki 

rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo – wzdłuż 

drogi powiatowej nr 3823P” oraz zmian w 

przedsięwzięciu pn. „Modernizacja elewacji wraz z 

dobudową komina i przebudową kotłowni w budynku 

mieszkalno – usługowym w Mochach przy ul. 

Wolsztyńskiej 6 i 8” 

XXX 27.10.2020 

zmiany Uchwały Nr XLVIII/323/14 Rady Gminy Przemęt z 

dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od 

nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy 

Przemęt 

Zmieniono przedmiotową uchwałę wydłużając okres 

jej  obowiązywania do 31.12.2023 r. oraz brzmienie 

formularzy deklaracji i informacji w zakresie tej 

uchwały. 

zrealizowano 

XXXI 26.11.2020 zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok 

Dochody Gminy Przemęt zmniejszono o kwotę 

1.400.746,00 zł. Wydatki Gminy Przemęt 

zmniejszono o kwotę 1,120.580,00 zł, dokonano 

przesunięć między  działami, rozdziałami i 

paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z 

zapotrzebowaniem jednostek. Wprowadzono do 

budżetu wolne środki za 2019 r. Zaktualizowano 

załączniki: plan dochodów i wydatków na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej na 2020 r., 

plan  wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 ustawy, plan wydatków majątkowych na 2020 

rok,  przychody i rozchody budżetu w 2020 roku, 

zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu 

Gminy na 2020 rok, plan dochodów i wydatków na 

zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej w 2020 roku, plan dochodów i wydatków na 

realizację zadań w ramach Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

zrealizowano 



RAPORT O STANIE GMINY PRZEMĘT ZA ROK 2020 

 

 

  24 maja 2021 str.  22 
 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie 

Gminy Przemęt na 2020 rok. 

XXXI 26.11.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na 

lata 2020 - 2024 

Dostosowano wielkości dochodów, wydatków i 

przychodów do wielkości obowiązujących w roku 

2020. Wprowadzono w roku 2020 do przychodów 

wolne środki za 2019 rok. Wprowadzono zmiany w 

zakresie przedsięwzięcia majątkowego pn. 

„Modernizacja elewacji wraz z dobudową komina i 

przebudową kotłowni w budynku mieszkalno – 

usługowym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8” 

zrealizowano 

XXXI 26.11.2020 

uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność  pożytku publicznego 

Uchwalono Program współpracy Gminy Przemęt z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność  pożytku publicznego 

zrealizowano 

XXXI 26.11.2020 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Przemęt na rok 

2021 

Przyjęto Gminny Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 

Gminy Przemęt na rok 2021 

zrealizowano 

XXXI 26.11.2020 
przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Przemęt na rok 2021 

Przyjęto Program Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Przemęt na rok 2021 
zrealizowano 

XXXI 26.11.2020 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na 

lata 2021 - 2027 

Określono szczegółowy tryb i harmonogram 

opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Przemęt na lata 2021 - 2027 

zrealizowano 

XXXI 26.11.2020 nadania nazwy ulicy w miejscowości Perkowo 
Podjęto uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy 

Leśna Osada w miejscowości Perkowo 
zrealizowano 

XXXI 26.11.2020 

przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2021 - 2025 

Przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie na lata 2021 - 2025 

zrealizowano 

XXXI 26.11.2020 

zmiany uchwały Nr XLVI/300/17 Rady Gminy Przemęt z 

dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu 

ich pobierania 

W uchwale Nr XLVI/300/17 Rady Gminy Przemęt z 

dnia 27 listopada 2017 r. uchwalono zmiany 

dotyczące § 3 ust. 1, który otrzymał brzmienie: 

„Koszt 1 godziny usługi opiekuńczej wynosi 24,00 

zł’ oraz, że odpłatność za usługi opiekuńcze o któr 

mowa w przedmiotowej uchwale ma zastosowanie od 

1 stycznia 2021 r.  

zrealizowano 
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XXXII 29.12.2020 zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok 

Dochody Gminy Przemęt zmniejszono o kwotę  

193.068,00 zł, wydatki Gminy Przemęt zmniejszono  

o kwotę 193.068,00  zł. Dokonano przesunięć między 

działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 

budżetowej zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek. 

Zaktualizowano: plan wydatków majątkowych na 

2020 rok, zestawienie kwot dotacji udzielonych z 

budżetu Gminy na 2020 rok, plan dochodów i 

wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej w 2020 roku,  zestawienie 

przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego na 2020 r. 

zrealizowano 

XXXII 29.12.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na 

lata 2020 - 2024 

Dostosowano  wielkości dochodów, 

wydatków do wartości obowiązujących w roku 2020.  
zrealizowano 

XXXII 29.12.2020 
ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Przemęt, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 

Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków w budżecie Gminy Przemęt, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2020 

 

XXXII 29.12.2020 
ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy 

Przemęt 

Podjęto uchwałę w sprawie zasad korzystania z sal 

wiejskich na terenie Gminy Przemęt, która jest 

podstawą do ustalenia przez Wójta Gminy Przemęt 

odpłatności za wynajem sal wiejskich. 

zrealizowano 

XXXII 29.12.2020 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przemęt 

Uchwalono wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków ochotniczych straży pożarnych z terenu 

Gminy Przemęt: 

1) za każdą godzinę udziału w działaniu 

ratowniczym – 16,50 zł 

2) za każdą godzinę udziału w szkoleniu 

pożarniczym organizowanym przez PSP lub 

gminę – 6,00 zł 

zrealizowano 

XXXII 29.12.2020 

zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Nowej 

Wsi przeznaczonej na realizację obiektu infrastruktury 

technicznej 

Przedmiotową uchwałą zwolniono z obowiązku 

zbycia w drodze przetargu prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości położonej w Nowej Wsi 

przeznaczonej na realizację obiektu infrastruktury 

technicznej 

zrealizowano 
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XXXII 29.12.2020 

przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla gmin 

członkowskich Związku Międzygminnego „OBRA” na lata 

2019 - 2035 

Uchwalono i przyjęto do realizacji Strategię rozwoju 

elektromobilności dla gmin członkowskich Związku 

Międzygminnego „OBRA” na lata 2019 - 2035 

zrealizowano 

XXXII 29.12.2020 
przyjęcia Programu Wspierania Rodziny Gminy Przemęt na 

lata 2021 - 2023 

Przyjęto do realizacji Program Wspierania Rodziny 

Gminy Przemęt na lata 2021 - 2023 
zrealizowano 

XXXII 29.12.2020 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 

2021-2025 

Uchwalono wieloletnią prognozę finansową na lata 

2021-2025. 
zrealizowano 

XXXII 29.12.2020 

zmiany Uchwały nr 213/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 

listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego 

Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr 

213/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 

2020 roku w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Gminy Przemęt z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego dotyczącej punktu 

IX, który otrzymuje brzmienie: „IX Wysokość 

środków finansowych planowanych na realizację 

programu ustala się na kwotę 220.000,00 zł” 

zrealizowano 

XXXII 29.12.2020 uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok 

Uchwalono budżet Gminy Przemęt na 2021 r.: 

dochody – 70.979.619,00 zł, 

wydatki –70.382.437,00 zł, 

oraz określono nadwyżkę budżetu, ustalono 

zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z 

budżetu Gminy, limit zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek, określono kwotę 

do której Wójt może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania, upoważnienia pieniężne Wójta, 

określono plan dochodów i wydatków na zadania z 

zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

przeznaczenie dochodów z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

realizację Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Przemęt 

na 2020 r. oraz Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Przemęt na 2021 rok, 

zrealizowano 
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rezerwy, a także wykaz przedsięwzięć realizowanych 

w ramach funduszu sołeckiego na 2021 r. 
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VI. Finanse Gminy. 

Budżet gminy na 2020 r. zakładał dochody w kwocie 70 146 472,00 zł oraz wydatki  

w kwocie 69 455 472,00 zł, przychody w kwocie 3 000 000,00 zł i rozchody w kwocie  

3 691 000,00 zł. W trakcie roku dokonywano zmian w zakresie planów dochodów  

i wydatków, przychodów i rozchodów. 

Plan dochodów na 1 stycznia 2020 rok 70 146 472,00 zł 

Plan dochodów na 31 grudnia 2020 rok 75 781 880,32 zł 

Plan wydatków na 1 stycznia 2020 rok 69 455 472,00 zł 

Plan wydatków na 31 grudnia 2020 rok 80 437 000,32 zł 

 

Plan przychodów na 1 stycznia 2020 rok 3 000 000,00 zł 

Plan przychodów na 31 grudnia 2020 rok 8 346 120,00 zł 

Plan rozchodów na 1 stycznia 2020 rok 3 691 000,00 zł 

Plan rozchodów na 31 grudnia 2020 rok 3 691 000,00 zł 

 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca według wartości planowanych na 31.12.2020 r.  

wynosiły 5 389,51  zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca według wartości 

planowanych na 31.12.2020 r. wynosiły 5 720,57 zł. 

W Gminie Przemęt w 2020 roku zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych: 

1. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Sportowej i połączenia z ulicą przy plaży wraz                           

z budową kanalizacji deszczowej (wraz wylotami do Jeziora Osłonińskiego)                                

w miejscowości Osłonin  – dotacja z Budżetu Państwa (dojazd do pól)  72 000,00 zł. 

oraz dofinansowanie w kwocie 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wartość całkowita 

zadania kwota  1 057 870,63 zł. 

2. Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w miejscowości 

Sączkowo - dotacja z Budżetu Państwa z e środków Funduszu Dróg Samorządowych    

w kwocie 600 232,42 zł, wartość całkowita zadania kwota 1 014 777,38 zł. 

3. Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół 

budynku – dofinansowanie ze środków UE w kwocie 500 000,00 zł, wartość całkowita 

zadania kwota 1 155 707,44 zł.  

4. Zakup tablic interaktywnych dla jednostek oświatowych – dofinansowanie  z Budżetu 

Państwa 14.000,00 zł. 
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5. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych- dofinansowanie w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 16 000,00 zł. 

6. Realizacja projektu „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu w 

zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze 

planowania i zagospodarowania przestrzennego” w kwocie 17 177,00 zł. 

7. Realizacja programu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” w zakresie wydatków 

bieżących kwota 463 009,69 zł środki z UE i BP wykorzystane w 2020 roku łączne 

nakłady na projekt w 2020 roku to kwota 481 411,68 zł. 

8. Nakłady na wydatki bieżące w zakresie Domu Dziennego w Błotnicy i Klubu Seniora 

w Kaszczorze - kwota 14.438,67 zł z programu krajowego „Senior +”. 

9. Realizacja projektu „Żłobek naszych marzeń” w zakresie wydatków bieżących                           

na funkcjonowanie  Żłobka Gminnego w Błotnicy kwota 528 641,09 zł ze środków                

UE i BP, oraz wkładu własnego do projektu. 

10. Wydatki bieżące na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Błotnicy w ramach projektu 

krajowego „Maluch+” w kwocie 40 500,00 zł 

11. Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego w Szkole Podstawowej w Kaszczorze                           

w ramach programu „Szatnia na medal” dofinansowanie ze środków krajowych w 

kwocie 59 450,00 zł. Całkowita wartość remontu to kwota 124 416,78 zł.  

 

Finanse Gminy z podziałem na lata 2019-2020 

 

Plan dochodów na 1 stycznia 2019 rok Plan dochodów na 1 stycznia 2020 rok 

63 319 878,00 zł 70 146 472,00 zł 

Plan dochodów na 31 grudnia 2019 rok Plan dochodów na 31 grudnia 2020 rok 

71 594 576,54 zł 75 781 880,32 zł 

Plan wydatków na 1 stycznia 2019 rok Plan wydatków na 1 stycznia 2020 rok 

62 798 630,00 zł 69 455 472,00 zł 

Plan wydatków na 31 grudnia 2019 rok Plan wydatków na 31 grudnia 2020 rok 

75 635 689,54 zł 80 437 000,32 zł 

 

Plan przychodów na 1 stycznia 2019 rok Plan przychodów na 1 stycznia 2020 rok 

2 490 392,00 zł 3 000 000,00 zł 

Plan przychodów na 31 grudnia 2019 rok Plan przychodów na 31 grudnia 2020 rok 

7 002 343,00 zł 8 346 120,00 zł 

Plan rozchodów na 1 stycznia 2019 rok Plan rozchodów na 1 stycznia 2020 rok 
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3 011 640,00 zł 3 691 000,00 zł 

Plan rozchodów na 31 grudnia 2019 rok Plan rozchodów na 31 grudnia 2020 rok 

2 961 230,00 zł 3 691 000,00 zł 

 

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Przemęt na lata 2020-2024. 

 

Na  dzień 1 stycznia 2020 roku założono, że  w roku 2020 i latach następnych zostanie 

zachowana zasada wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, czyli różnica między planowanymi dochodami bieżącymi, a planowanymi 

wydatkami bieżącymi sięgała w roku 2020 ponad 3 mln zł, w roku 2021 ponad 4 mln zł,                       

a w latach następnych około 5  mln zł. w każdym roku.  Relacja pomiędzy dopuszczalnym 

wskaźnikiem spłaty zobowiązań a wskaźnikiem planowanym, co wynika z  art. 243 ustawy                    

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  dla roku 2020 wynosiła 10,49 %, dla roku 

2021 wynosi 7,02 %, dla roku 2022 wynosi 4,11 % , dla roku 2023 wynosi 4,58 % i dla roku 

2024 wynosi 8,79 %..  Wskaźnikami wykonania celu było osiągnięcie w poszczególnych latach 

zakładanych wielkości budżetowych i nieprzekroczenie relacji wynikających z art. 242 i 243 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wskaźniki te zostały osiągnięte, 

gdyż po wprowadzeniu wielkości wykonanych budżetu za 2020 rok relacja dochodów 

bieżących do wydatków bieżący  wynosiła ponad 6  mln zł, natomiast relacja wskaźników  z 

art. 243 uofp dla roku 2020 wyniosła 19,08 %, dla roku 2021 wynosi 12,59 % dla roku 2022 

wynosi 10,36 % ,  dla roku 2023 wynosi 4,58 % i dla roku 2024 wynosi 5,11 %.  

Przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wydatków 

majątkowych i bieżących przypadających do realizacji w roku 2020 na plan w wysokości 

5 309 453,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.898 236,40 zł. 

 

W 2020  roku w Gminie Przemęt działał fundusz sołecki. 

 

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na łączną kwotę 774 649,35 zł.  

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano następujące przedsięwzięcia: 

 

Miejscowość Przedsięwzięcie Klasyfikacja Plan Wykonanie 

 

Barchlin 

Monitoring terenu przy 

Sali - centrum społeczno-

921/92109/4300 

 

4 000,00 3 999,96 
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kulturalno - sportowe w 

Barchlinie 

Zakup kostki na 

utwardzenie gminnego 

terenu w miejscowości 

Barchlin 

900/90095/6050 

 

13 000,00 12 768,29 

Konserwacja pokrycia 

dachowego na sali 

wiejskiej w miejscowości 

Barchlin 

921/92109/4270 1 500,00 1 500,00 

Zakup wyposażenia do 

kuchni w Sali wiejskiej w 

Barchlinie 

921/92109/4210 1 000,00 999,01 

Wykonanie blatów na stoły 

stanowiące wyposażenie 

sali wiejskiej w 

miejscowości Barchlin 

921/92109/4300 2 335,00 2 335,00 

Zakup garażu blaszanego 

do miejscowości Barchlin 

900/90095/4210 6 850,00 6 849,99 

Razem:   28 685,00 28 452,25 

 

Borek 

Remont świetlicy wiejskiej 

w Borku 

921/92109/4270 13 000,00 13 000,00 

Czyszczenie i pielęgnacja 

podłogi w świetlicy 

wiejskiej w Borku  

921/92109/4270 

 

1 043,00 

 

1 043,00 

Razem:   14 043,00 14 043,00 

 

Biskupice 

Odnowienie podbitki 

dachowej i podłogi na sali 

wiejskiej w miejscowości 

Biskupice 

921/92109/4270 

 

4 132,00 4 132,00 

Wykonanie ogrodzenia i 

piłkochwytów przy Sali 

wiejskiej w miejscowości 

Biskupice  

921/92109/4300 

 

 

5 801,00 5 800,68 

Montaż okapu 

gastronomicznego do 

kuchni w sali wiejskiej w 

miejscowości Biskupice 

921/92109/4300 2 630,00 2 630,00 
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Zakup szafy chłodniczej 

zapleczowej do Sali 

wiejskiej w miejscowości 

Biskupice 

921/92109/4210 5 302,00 5 302,00 

Razem:   17 865,00 17 864,68 

 

Błotnica 

Przebudowa ulicy Krótkiej 

wraz z odwodnieniem w 

miejscowości Błotnica 

600/60016/6050 

 

35 000,00 35 000,00 

Utrzymanie terenów 

zielonych w miejscowości 

Błotnica  

900/90004/4210 

 

2 690,00 

 

2 600,00 

Urządzenie placu sportowo 

rekreacyjnego w tym placu 

zabaw w miejscowości 

Błotnica 

926/92601/6050 2 000,00 2 000,00 

Razem:   39 690,00 39 600,00 

 

Bucz 

Organizacja imprez 

kulturalno-sportowych dla 

mieszkańców wsi Bucz 

921/92195/4210 

 

587,00 

 

585,01 

Zagospodarowanie terenu 

gminnego na boisko do gry 

w piłkę plażową w 

miejscowości Bucz. 

926/92601/4210 

926/92601/4300 

3 000,00 

1 413,00 

2 999,54 

1 390,09 

Utwardzenie terenu 

gminnego przy kościele w 

Buczu 

900/90095/6050 16 247,00 15 972,98 

Zakup materiałów 

budowlanych na remont 

korytarza w Sali wiejskiej 

w Buczu 

921/92109/4210 2 797,00 2 796,21 

Zakup oraz dostawa garażu 

blaszanego na teren przy 

budynku OSP w 

miejscowości  Bucz 

754/75412/4210 2 780,00  2 780,00 

Zakup materiałów do 

utwardzenia garażu 

blaszanego 

754/75412/4210 220,00 220,00 
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Wykonanie odwodnienia 

drogi w Buczu Nowym 

600/60016/6050 19 000,00 19 000,00 

Razem:   46 044,00 45 743,83 

 

Górsko 

Wykonanie ogrodzenia 

boiska w miejscowości 

Górsko 

926/92601/6050 14 000,00 14 000,00 

Montaż pochłaniaczy do 

kuchni w Sali wiejskiej w 

Górsku 

921/92109/4300 6 766,00 6 766,00 

Razem:   20 766,00 20 766,00 

 

Kaszczor 

Wykonanie dokumentacji 

projektowej na 

utwardzenie ulicy 

Poprzecznej w 

miejscowości Kaszczor 

wraz ze zjazdami i 

odwodnieniem 

600/60016/6050 15 129,00 15 129,00 

Wykonanie dokumentacji 

projektowej na 

„Utwardzenie ulicy 

Zakątek w m. Kaszczor 

wraz ze zjazdami i 

odwodnieniem 

powierzchniowym 

600/60016/6050 9 840,00 9 840,00 

Wykonanie prac 

termomodernizacyjnych na 

elewacji budynku świetlicy 

wiejskiej w Kaszczorze 

921/92109/6050 13 082,00 13 081,05 

Wykonanie oświetlenia 

zewnętrznego na budynku 

świetlicy wiejskiej 

921/92109/4300 2 400,00 2 400,00 

Zakup oraz dostawa rolet 

plandekowych do wiaty 

rekreacyjnej w 

miejscowości Kaszczor 

926/92605/4210 5 593,00 5 592,99 

Razem:   46 044,00 46 043,04 

Kluczewo Zakup wyposażenia dla 

OSP Kluczewo  

754/75412/4210 

 

4 100,00 4 100,00 



RAPORT O STANIE GMINY PRZEMĘT ZA ROK 2020 

 

 

  24 maja 2021 str.  32 
 
 
 

Utrzymanie zieleni i 

czystości na gminnym 

terenie w miejscowości 

Kluczewo 

900/90004/4300 

 

2 500,00 2 498,04 

Zakup opału do 

ogrzewanie sali wiejskiej 

w Kluczewie 

921/92109/4210 3 000,00 3 000,00 

Zakup defibratora dla OSP 

w Kluczewie 

754/75412/4210 5 000,00 5 000,00 

Budowa chodnika w 

Kluczewie przy ulicy 

Szkolnej w kierunku m. 

Borek 

600/60016/6050 24 721,00 24 721,00 

Razem:   39 321,00 39 319,04 

Mochy Organizacja wypoczynku 

zimowego i letniego dla 

dzieci sołectwa Mochy 

921/92195/4300 4 000,00 3 992,00 

Utrzymanie gminnych 

terenów zielonych w 

sołectwie Mochy 

900/90004/4300 

 

5 000,00 5 000,00 

Sporządzenie projektu na 

budowę ul. Morenowej i 

ul. Hubowej wraz z 

odwodnieniem w m. 

Mochy 

600/60016/6050 20 274,00 20 273,20 

Utwardzenie tłuczniem 

dróg gminnych w 

miejscowości Mochy 

600/60016/4270 15 770,00 15 770,00 

Zakup materiałów do 

wykonania części 

ogrodzenia stadionu w 

miejscowości Mochy 

926/92601/4210 1 000,00 999,95 

Razem:    46 044,00 46 035,15 

Nowa Wieś Wykonanie projektu 

budowlanego wraz z 

odwodnieniem na budowę 

ulicy Piaskowej i 

Końcowej w miejscowości 

Nowa Wieś 

600/60016/6050 

 

10 465,00 10 464,43 
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Organizacja imprez 

kulturalno - sportowych  

dla mieszkańców Nowej 

Wsi 

921/92195/4300 

 

1 000,00 1 000,00 

Naprawa instalacji 

elektrycznej na placu 

gminnym przy remizie w 

miejscowości Nowa Wieś 

900/90095/4270 

 

3 000,00 2 999,97 

Utrzymanie gminnych 

terenów zielonych w 

miejscowości Nowa Wieś 

900/90004/4300 

900/90004/4210 

1 500,00 

3 500,00 

1 500,00 

3 500,00 

Renowacja mebli 

kuchennych w sali 

wiejskiej w Nowej Wsi 

921/92109/4270 14 544,00 14 544,00 

Remont kuchni w sali 

wiejskiej w Nowej Wsi 

921/92109/4270 12 035,00 12 000,00 

Razem:   46 044,00 46 008,40 

Olejnica Budowa oświetlenia 

drogowego w Olejnicy 

900/90015/6050 12 063,00 12 063,00 

Razem:   12 063,00 12 063,00 

Osłonin Zakup kostki na budowę 

drogi gminnej w 

miejscowości Osłonin 

600/60016/6050 28 685,00 28 654,08 

Razem:   28 685,00 28 654,08 

Perkowo Opracowanie 

dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej ul. Leśnej i 

ul. Wąskiej w Perkowie 

600/60016/6050 20 755,00 16 605,00 

Naprawa i wymiana 

instalacji elektrycznej w 

sali wiejskiej w 

miejscowości Perkowo 

921/92109/4270 7 935,00 7 934,73 

Prace remontowe w 

budynku Sali wiejskiej w 

miejscowości Perkowo 

921/92109/4270 5 521,00 5 521,00 

Razem:   34 211,00 30 060,73 

 Utwardzenie terenu 

gminnego przy sali 

921/92109/6050 14 767,00 14 767,00 
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Popowo 

Stare 

wiejskiej w miejscowości 

Popowo Stare 

Wykonanie dokumentacji 

projektowej na 

utwardzenie ulicy 

Ogrodowej w 

miejscowości Popowo 

Stare wraz z 

odwodnieniem 

600/60016/6050 12 915,00 12 915,00 

Wykonanie pokrywy do 

szamba przy Sali wiejskiej 

w miejscowości Popowo 

Stare 

921/92109/4300 957,00 956,62 

Razem:   28 639,00 28 638,62 

 

Poświętno 

Sporządzenie 

dokumentacji budowlanej 

na przebudowę drogi 

Poświętno-Sikorzyn 

600/60016/6050 

 

10 000,00 10 000,00 

Zakup kuchenki gazowej 

do kuchni w sali wiejskiej 

w Poświętnie 

921/92109/4210 2 246,00 2 246,00 

Zakup opału na 

ogrzewanie sali wiejskiej 

w Poświętnie 

 

921/92109/4210 2 000,00 2 000,00 

 Zakup wyposażenia do sali 

wiejskiej w miejscowości 

Poświętno 

921/92109/4210 5 000,00 4 995,00 

Razem:   19 246,00 19 241,00 

Przemęt Wykonanie oświetlenia na 

placu przy stawie w 

miejscowości Przemęt 

900/90015/4300 

 

5 000,00 4 981,50 

Opracowanie 

dokumentacji projektowej 

na oświetlenie ul. 

Zdrojowej, Starkowskiej i 

Jagiellońskiej w m. 

Przemęt 

900/90015/6050 7 626,00 7 626,00 
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Utrzymanie gminnych 

terenów zielonych w 

miejscowości Przemęt  

900/90004/4300 2 000,00 2 000,00 

Utrzymanie czystości i 

porządku na gminnych 

terenach w miejscowości 

Przemęt  

900/90003/4300 1 500,00 1 500,00 

Rozbudowa oświetlenia na 

ul. Starkowskiej i ul. 

Zdrojowej w miejscowości 

Przemęt 

900/90015/6050 29 918,00 29 918,00 

Razem:   46 044,00 46 025,50 

 

Radomierz 

Budowa placu zabaw w 

miejscowości Radomierz 

921/92195/6050 

 

25 000,00 25 000,00 

Utrzymanie czystości i 

zieleni na terenach 

gminnych w miejscowości 

Radomierz 

900/90004/4300 

 

5 000,00 5 000,00 

Wykonania elewacji części 

Sali wiejskiej w m. 

Radomierz 

921/92109/4300 

 

6 400,00 6 400,00 

Zakup wiaty 

przystankowej dla 

miejscowości Radomierz 

600/60004/4210 3 000,00 3 000,00 

Zagospodarowanie terenu 

przed Salą wiejską w 

miejscowości Radomierz 

900/90004/4210 750,00 747,84 

Razem:   40 150,00 40 147,84 

Sączkowo Zakup oleju napędowego 

do nagrzewnicy 

ogrzewającej salę wiejską 

w Sączkowie w okresie 

zimowym 

921/92109/4210 

 

600,00 600,00 

Utrzymanie gminnych 

terenów zielonych w 

miejscowości Sączkowo  

900/90004/4210 

 

600,00 600,00 
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Remont tarasu i wejścia 

głównego do Sali wiejskiej 

w Sączkowie 

921/92109/4270 22 288,00 22 288,00 

Odnowienie elewacji na 

części budynku sali 

wiejskiej oraz 

odmalowanie korytarza w 

budynku sali wiejskiej w 

miejscowości Sączkowo 

921/92109/4270 4 000,00 3 989,00 

Razem:   27 488,00 27 477,00 

 

Siekowo Wymiana drzwi do 

kotłowni przy Sali 

wiejskiej w Siekowie 

921/92109/4210 2 000,00 2 000,00 

Zakup oleju napędowego 

do nagrzewnicy 

ogrzewającej salę wiejską 

w Siekowie 

921/92109/4210 

 

300,00 300,00 

Wymiana pokrycia 

dachowego na budynku 

sali wiejskiej w Siekowie 

921/92109/6050 29 747,00 29 747,00 

Razem:   32 047,00 32 047,00 

 

Siekówko 

Sporządzenie 

dokumentacji budowlanej 

na budowę drogi gminnej 

w miejscowości Siekówko 

600/60016/6050 10 000,00 10 000,00 

Wymiana instalacji 

elektrycznej na Sali 

wiejskiej w miejscowości 

Siekówko 

921/92109/4300 11 400,00 11 400,00 

Malowanie kuchni 

znajdującej się na Sali 

wiejskiej w Siekówku 

921/92109/4270 2 000,00 2 000,00 

Zakup wiaty 

przystankowej w m. 

Siekówko 

600/60004/4210 5 377,00 5 377,00 

Razem:   28 777,00 28 777,00 



RAPORT O STANIE GMINY PRZEMĘT ZA ROK 2020 

 

 

  24 maja 2021 str.  37 
 
 
 

Sokołowice Rozbudowa sali wiejskiej 

w Sokołowicach 

921/92109/6050 

 

12 478,00 12 478,00 

Razem:   12 478,00 12 478,00 

Solec Utrzymanie zieleni i 

czystości na gminnym 

terenie zielonym w 

miejscowości Solec 

900/90004/4300 

 

2 000,00 2 000,00 

Zakup materiałów do 

zagospodarowania 

gminnych terenów 

zielonych w miejscowości 

Solec 

900/90004/4210 

 

1 000,00 1 000,00 

Zakup materiałów do 

utrzymania boiska 

sportowego i usług z tym 

związanych w 

miejscowości Solec 

926/92605/4210 

 

1 500,00 1 443,32 

Zagospodarowanie terenu 

na boisku sportowym w 

miejscowości Solec – 

utwardzenie terenu 

926/92601/6050 10 000,00 9 942,09 

Zakup wyposażenia dla 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Solcu 

754/75412/4210 2 000,00 2 000,00 

Usługa oświetlenia 

drogowego przy ul. 

Piaskowej i ul. Dębowej w 

miejscowości Solec 

900/90015/4300 18 044,00 18 044,00 

Wykonanie blatów na stoły 

do Sali wiejskiej w Solcu 

921/92109/4300 7 500,00 7 500,00 

Wykonanie koncepcji 

przebudowy kuchni w sali 

wiejskiej w Solcu 

921/92109/4300 1 500,00 1 500,00 

Zakup sprzętu 

nagłaśniającego do sali 

wiejskiej w Solcu 

921/92109/4210 2 500,00  2 500,00 

Razem:   46 044,00 45 929,41 
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Solec Nowy 

Utrzymanie czystości i 

zieleni na gminnym terenie 

w Solcu Nowym 

900/90004/4170 

 

2 500,00 2 500,00 

Zakup oleju do 

nagrzewnicy ogrzewającej 

salę wiejską w Solcu 

Nowym 

921/92109/4210 

 

500,00 499,67 

Wykonanie usługi 

oświetleniowej w m. Solec 

Nowy 

900/90015/4300 5 500,00 5 500,00 

Wykonania instalacji CO 

na Sali wiejskiej w Solcu 

Nowym 

921/92109/6050 

 

13 584,00 13 535,42 

Organizacja wypoczynku 

zimowego i letniego dla 

dzieci i młodzieży oraz 

imprezy kulturalno-

sportowej dla 

mieszkańców Solca 

Nowego 

921/92195/4210 

 

800,00 

 

798,29 

Razem:    22 884,00 22 833,38 

 

Starkowo 

Zakup oleju opałowego na 

salę wiejską w 

miejscowości Starkowo 

921/92109/4210 4 000,00  3 997,40 

Utrzymanie boiska wraz z 

infrastrukturą w 

miejscowości Starkowo 

926/92605/4210 

 

5 000,00 5 000,00 

Wymiana okien wraz z 

zabudową na Sali wiejskiej 

w Starkowie 

921/92109/4270 9 000,00 9 000,00 

Opracowanie 

dokumentacji projektowej 

na oświetlenie w 

miejscowości Starkowo 

900/90015/4300 9 000,00 9 000,00 

Zakup szafki zewnętrznej 

na defibrylator w m. 

Starkowo 

900/90095/4210 

 

2 500,00 2 500,00 
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Czyszczenie oczka 

wodnego na terenie 

gminnym w Starkowie 

900/90095/4300 1 500,00 1 500,00 

Nasadzenie zieleni na 

terenie gminnym w 

miejscowości Starkowo 

900/90004/4300 1 553,00 1 553,00 

Razem:   32 553,00 32 550,40 

 

Wieleń 

Organizacja imprez 

kulturalno-sportowych dla 

mieszkańców wsi Wieleń  

 

921/92195/4300 1 250,00 1 250,00 

Budowa oświetlenia 

ulicznego w miejscowości 

Wieleń (osiedle) 

900/90015/6050 

 

22 601,00 22 601,00 

Razem:   23 851,00 23 851,00 

Ogółem fundusz sołecki na 2020 rok 779 706,00 774 649,35 

 

Realizacja funduszu sołeckiego  

w roku 2019 

Realizacja funduszu sołeckiego   

w roku 2020 

727 694,62 zł 774 649,35 zł 

 

VII.  Spółki komunalne.  

 

W gminie funkcjonuje spółka komunalna pod nazwą: Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Powstańców  

Wielkopolskich 9. Z dniem 31 grudnia 2016 r. Gmina Przemęt wystąpiła ze Związku 

Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą we Wschowie i utworzyła w 

dniu  31 grudnia 2016 r. Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. – Przejmującego, 

którego przedmiotem działalności jest realizacja zadań własnych Gminy Przemęt w zakresie 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Gmina Przemęt wniosła do nowoutworzonego 

Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. wkład niepieniężny (aport) 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującego – zespół składników niematerialnych  

i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie zadań własnych Gminy 

Przemęt obejmujących zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków administrowanych przez 

Referat Gospodarki Komunalnej i Sportu oraz majątek wodociągowy pozostający dotychczas  
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w użyczeniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Miejskich z siedzibą  

we Wschowie. Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w organizacji rozpoczęło 

swoją  działalność  01.01.2017r. Spółka  została wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego  

w dniu 16.01.2017r. w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w IX Wydziale 

Gospodarczym  pod numerem KRS 0000658280. Spółka prowadzi działalność pod numerem 

NIP 923 170 45 91 oraz REGON 366226166. Kapitał zakładowy spółki wynosi 16 955 500,00 

zł. Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków, według Polskiej Klasyfikacji działalności jest: 36.00.Z, 

37.00.Z, 42.21.Z, 43.22.Z, 81.30.Z, 96.09.Z, 81.10.Z, 82.99.Z, 43.29.Z, 38.11.Z, 38.21.Z, 

68.32.Z, 49.41.Z, 93.11.Z, 43.21.Z, 81.21.Z, 68.20.Z, 42.11.Z, 43.31.Z, 43.33.Z, 43.34.Z. 

W 2020 roku w spółce przychody wyniosły: 

1.      Przychodów ze sprzedaży usług:        5 199 976,98 zł 

1)      woda - w kwocie:              1 891 586,55 zł 

2)      ścieki - w kwocie:              2 822 792,97 zł 

3)      pozostałe - w kwocie:            485 597,46 zł 

2.   Pozostałe przychody operacyjne:                      764,05 zł 

3. Przychody finansowe:                                       5 834,30 zł 

       -------------------- 

RAZEM:                                                        5 206 575,33 zł 

 W 2020 r Spółka poniosła następujące koszty: 

1. Koszty działalności operacyjnej :        5 203 982,15 zł 

2. Pozostałe koszty operacyjne:                                   61,20 zł 

3. Koszty finansowe:                                              33,75 zł 

            -------------------- 

              RAZEM:  5 204 077,10 zł 

Rok obrachunkowy przedsiębiorstwo zakończyło osiągając wynik finansowy: + 2 498,23 zł 

     

VIII. Spółdzielnia Socjalna „Konwalia”. 

 

W 2019 roku powstała Spółdzielnia Socjalna „Konwalia”. Rada Gminy w Przemęcie wyraziła 

zgodę na jej powołanie w dniu 25.04.2019r. uchwałą nr IX/66/2019 Spółdzielnia Socjalna 

„Konwalia” na mocy aktu założycielskiego została powołana 7 maja 2019 r., a wpis do KRS 
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został dokonany w dniu 24 maja 2019 r. Założycielami Spółdzielni są Fundacja Centrum 

Aktywności w Bukwicy oraz Gmina Przemęt. Gmina Przemęt decydując się na założenie 

spółdzielni miała na względzie potrzebę utworzenia podmiotu łączącego dwa elementy.  

Z jednej strony ważne było utworzenie podmiotu umożliwiającego włączenie w życie 

społeczne i zawodowe mieszkańców narażonych na wykluczenie społeczne.  

Z drugiej strony podmiotu, który umożliwi wykonanie podstawowych zadań ustawowych  

w zakresie usług komunalnych, tj. utrzymanie zieleni, wynajem sprzętu oraz prac remontowo– 

budowlanych na rzecz jednostek gminnych. Do tej pory usługi te wykonywane były przez 

powołaną spółkę gminną. Jednak ze względu na stawianie dla spółki celów rozwoju gospodarki 

wodno-ściekowej utworzenie nowego podmiotu było uzasadnione i potrzebne. Gmina 

oczekuje, że dzięki usługom świadczonym przez spółdzielnię znacząco poprawi się wygląd 

terenów zielonych na obszarze Gminy Przemęt. Gmina oczekuje również zatrudniania przez 

spółdzielnię osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz jej zaangażowania w życie 

społeczne Gminy. 

1) Celem Spółdzielni jest przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji 

zawodowej, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa, 

2) Celem Spółdzielni jest również realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak 

tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna. Spółdzielnia podejmuje 

działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymywanie u jej członków 

umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról 

społecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu, 

3) Celem Spółdzielni jest także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-

kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego. 

W 2020 r. Spółdzielnia Socjalna Konwalia zajęła I miejsce w Polsce w prestiżowym konkursie 

„Znak Jakości” w kategorii „Debiut Roku” organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej oraz Certyfikat „Zakup ProSpołeczny.pl” przyznawany przez Fundację 

im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie Przyznanie znaku to wynik 

dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu 

usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o 

wykorzystanie potencjału społecznego.    
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Ponadto w 2020 roku Spółdzielnia Socjalna Konwalia pozyskała kolejną dotację na zakup 

sprzętu i wyposażenia w kwocie 110 000 zł oraz wsparcie pomostowe dla 5 nowych miejsc 

pracy w łącznej kwocie 45 000 zł. Środki pozyskano z Funduszy Europejskich z pomocą 

PISOP. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w 

Lesznie. W celu umożliwienia podpisania umowy na w/w zadanie Gmina Przemęt udzieliła 

poręczenia umowy na kwotę 170.000,00 zł. 

W 2020 r. w spółdzielni przychody wyniosły: 

1.  Przychodów ze sprzedaży i zrównane z nimi: 289 890,09 zł 

2.  Pozostałe przychody operacyjne: 237 801,62 zł 

3. Przychody finansowe: 0,00 zł 

                                                                     -------------------- 

RAZEM:                                                        527 691,71 zł 

  

W 2020 r. w spółdzielni koszty wynosiły: 

1. Koszty działalności operacyjnej: 555 538,98 zł 

2. Pozostałe koszty operacyjne: 2 267,07 zł 

3. Koszty finansowe: 23,04 zł 

  -------------------- 

            RAZEM:                                               557 830,09 zł 

IX. Jednostki organizacyjne gminy oraz jednostki pomocnicze gminy.  

W gminie Przemęt funkcjonują następujące jednostki budżetowe: 

1. PRZEDSZKOLA: 

1) Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach 

2) Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu 

3) Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi 

4) Przedszkole Samorządowe w Przemęcie 

 

2. ŻŁOBEK:  

Gminny Żłobek w Błotnicy  



RAPORT O STANIE GMINY PRZEMĘT ZA ROK 2020 

 

 

  24 maja 2021 str.  43 
 
 
 

3. SZKOŁY: 

1) Zespół Szkół w Przemęcie 

2) Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem 

Integracyjnym w Kaszczorze 

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie 

4) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach 

5) Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu 

 

Jednostki pomocnicze gminy. 

W gminie funkcjonuje 25 jednostek pomocniczych, obejmujących 27 miejscowości. 

l.p. Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa 

1 Barchlin Jerzy Dominiak 

2 Biskupice Sylwia Józefczak 

3 Błotnica Marlena Samol 

4 Borek Magdalena Michałowska 

5 Bucz Bartosz Frydryszak 

6 Górsko Andrzej Wojciechowski 

7 Kaszczor Beata Binkowska 

8 Kluczewo Jolanta Skoracka 

9 Mochy Bogusław Tomiak 

10 Nowa Wieś Mariusz Michalewicz 

11 Olejnica Stanisław Firlej 

12 Osłonin Jadwiga Nowak 

13 Perkowo Szymon Wojciechowski 

14 Popowo Stare Jan Haremza 

15 Poświętno Tomasz Szwarc 

16 Przemęt Jacek Piotrowski 

17 Radomierz Mirosław Bernacki 

18 Sączkowo Czesław Siuda 

19 Siekowo Daniel Gajska 

20 Siekówko Tadeusz Ligma 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Barchlin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupice_%28powiat_wolszty%C5%84ski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82otnica_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Borek_%28powiat_wolszty%C5%84ski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bucz
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rsko_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaszczor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kluczewo_%28powiat_wolszty%C5%84ski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mochy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Wie%C5%9B_%28powiat_wolszty%C5%84ski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Olejnica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Os%C5%82onin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Perkowo_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Popowo_Stare
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%9Bwi%C4%99tno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przem%C4%99t_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Radomierz_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85czkowo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siekowo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siek%C3%B3wko
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21 Sokołowice Kazimierz Cichoszewski 

22 Solec Arkadiusz Kaczmarek 

23 Solec Nowy Longina Bednarczyk 

 24 Starkowo Adam Czapczynski 

25 Wieleń Monika Maćkowiak 

 

X. Mieszkańcy gminy. 

W okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się 

o 76 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 14 061osób, w tym 7027  kobiet i 

7034 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

1. liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 1305 osób,  

a liczba mieszkańców – 1337, 

2. liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 4139 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 4362, 

3. liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1583, a liczba mieszkańców: 

1335. 

W 2020 r. zameldowano w gminie 165 nowonarodzonych dzieci, w tym 92 dziewczynki i 73 

chłopców, a zmarło 158 osób, w tym 62 kobiety i 96 mężczyzn. 

Dane statystyczne na przełomie lat 2019-2020 

 2019 r. 2020r. 

Liczba mieszkańców 14 137 14 061 

Liczba kobiet 7 060 7 027 

Liczba mężczyzn 7 077 7 034 

 

XI. Współpraca samorządowa z innymi jednostkami. 

 

Współpraca Gmina Przemęt - Gmina Bestensee 

W lutym 2020 r. minęło osiemnaście lat od podpisania umowy o współpracy między gminą 

Przemęt, a niemiecką gminą Bestensee. Przez lata wzajemne kontakty między gminami bardzo 

się zacieśniły, a wymiana doświadczeń trwa nieprzerwanie. Ważnym efektem współpracy obu 

gmin jest wymiana rodzin polskich i niemieckich. Z tych kontaktów korzystać może każdy 

mieszkaniec naszej gminy, wystarczy zgłosić taką chęć do Urzędu Gminy Przemęt. Dzięki tej 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Soko%C5%82owice_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Solec_%28powiat_wolszty%C5%84ski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Solec_Nowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Starkowo_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiele%C5%84_Zaobrza%C5%84ski
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współpracy mieszkańcy mogą podszkolić język niemiecki i poznać kulturę tamtego regionu. 

Organizowane są również wspólne rajdy rowerowe zarówno po gminie Przemęt,  jak i po 

gminie Bestensee. Odbywają się też zawody sportowe min. turniej tenisa stołowego. W tym 

roku w dniu 24 sierpnia odbył się XI Turniej Tenisa Stołowego w Bestensee z udziałem  

zawodników z gminy Przemęt oraz partnerskiej gminy Bestensee.  W  turnieju rywalizowały 

ze sobą cztery  7- osobowe  drużyny. Łącznie rozegrano 98 meczy. Tym razem zwyciężyli 

zawodnicy z gminy Bestensee. Od roku 2015 są także organizowane rajdy rowerowe we 

współpracy trzech gmin-Gminy Przemęt, Gminy Bestensee i Gminy Kobylnicy. W 2015 i w 

2018 roku rajd odbył się w Gminie Bestensee, w 2016 roku w Gminie Kobylnica, w 2017 roku 

w Gminie Przemęt pod hasłem „Koła w ruch”. 

Współpraca Gmina Przemęt – Gmina Kobylnica. 

 

W maju 2020 r. minęło 8 lat współpracy Gminy Przemęt z gminą Kobylnica.  

W tym czasie gminy prowadziły szeroką współpracę w szczególności poprzez coroczną 

organizację kolonii dla chętnych uczniów szkół z kl VI. Podczas dwutygodniowych kolonii 

młodzież zwiedzała nieznany dla nich teren i korzystała z zaplanowanych atrakcji. Ponadto 

gmina Przemęt i gmina Kobylnica organizują rajdy rowerowe, których celem jest popularyzacja 

turystyki rowerowej, wzajemne poznawanie walorów przyrodniczych 

i kulturowych, jak również wymiana doświadczeń związanych z tworzeniem ścieżek 

rowerowych, pieszych jak i przystani kajakowych. W ramach wzajemnej współpracy 

dwukrotnie reprezentacja oldbojów z Naszej Gminy wzięła udział w „Międzynarodowym 

Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów oraz Superjuniorów” w Kobylnicy. Jednym z głównych celów 

turnieju było pogłębienie współpracy, kontaktów międzynarodowych oraz upowszechnienia 

kultury fizycznej i sportu wśród dzieci w myśl hasła „w sporcie nie ma wieku ani granic”. 

Ważnym punktem współpracy jest wymiana doświadczeń gospodarczych, poznawanie zasad 

funkcjonowania urzędów oraz przekazywanie dobrych praktyk. Przykładem takiej współpracy 

są wzajemnie wyjazdy studyjno-szkoleniowe. 

 W kwietniu 2018 r na terenie Gminy Przemęt odbyła się robocza wizyta delegacji gminy 

Kobylnica. Wizyta samorządowców z Kobylnicy miała na celu przybliżenie specyfiki gminy 

Przemęt i pokazania dobrych praktyk, jakie w ostatnich latach zastosowano w naszej gminie. 

Goście poznali m.in. zasady działania przemęckiej oczyszczalni ścieków, odwiedzili nowe 

przedszkole w Buczu oraz zobaczyli inwestycje związane z sportem  i turystyką – wieżę 
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widokową w Siekowie, plażę gminną w Osłoninie oraz powstałe i powstające w gminie Przemęt 

boiska sportowe. W roku 2019 delegacja z Gminy Przemęt wzięła udział w marszu Nordic 

Walking oraz uczestniczyła w Dniach Kobylnicy natomiast przedstawiciele Gminy Kobylnica 

zostali zaproszeni na IX Średniowieczny Jarmark Cysterski do Przemętu oraz na imprezę 

SPORT&DISCO w 2019 roku. 

Współpraca Gmina Przemęt - Gmina Kuślin 

 

Dnia 22 maja 2020r. podpisano list intencyjny w sprawie umowy o partnerskiej współpracy. 

Wójt Gminy Przemęt  Janusz Frąckowiak oraz Wójt  Gminy Kuślin Mieczysław Skrzypczak 

wyrazili wolę partnerstwa dla dobra obu gmin. Do zakresu współpracy należą m.in. oświata, 

wychowanie i edukacja, kultura, sport, rekreacja, wymiana młodzieży, współpraca  

z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koła Gospodyń Wiejskich, a także promocja 

gmin przy udziale mieszkańców. 

 

Współpraca Gmina Przemęt – Gmina Trzcinica 

 

Dnia 24 września 2020 r.  Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak podpisał list intencyjny  

o partnerskiej współpracy z Gminą Trzcinica reprezentowanej przez Wójta  Grzegorza 

Hadzika. Współpraca ta ma służyć dobru obu  gmin partnerskich, ich rozwoju i integracji. 

Partnerzy zobowiązali się inicjować i podtrzymywać współprace m.in. w zakresie kultury, 

rekreacji, sportu, turystyki, wymiany młodzieży oraz promowania kultury regionalnej. 

 

Współpraca Gmina Przemęt – Gmina Argos. 

 

W styczniu 2020 roku, na zaproszenie Mera Argos - Dimitrisa Kabosos, Grecję odwiedził Wójt 

Janusz Frąckowiak. Wizyta miała związek z planem  nawiązaniem współpracy pomiędzy 

Gminą Przemęt oraz Gminą Argos. Założeniem współpracy jest wymiana doświadczeń na 

poziomie różnych grup społecznych tj. młodzież, OSP, KGW, przedsiębiorców. Planowane jest 

również wymiana młodzieży pomiędzy Grecją i Polską min. w ramach programu ERASMUS+. 
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Współpraca Gmina Przemęt – Polski Klub Ekologiczny 

 

Dnia 3 września 2020r. Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak podpisał list intencyjny  

z Polskim Klubem Ekologicznym Małopolska reprezentowanym przez wybitnych ekologów 

takich jak: prof. dr hab. Zbigniewa Myczkowskiego, prof. dr hab. Zbigniewa Mirka oraz  

dr Zygmunta Furę. Obecna przy podpisaniu listu była również Pani Diana Piotrowska – 

kierownik wydziału Ochrony Przyrody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. Współpraca ta dotyczyć będzie promocji regionu gminy Przemęt oraz 

pomocy w rozwiązywaniu problemów ekologicznych w zakresie: ochrony przyrody, 

bioróżnorodności oraz ekorozwoju. Podpisanie listu intencyjnego jest zapoczątkowaniem 

dalszych działań mających na celu poprawę walorów przyrodniczych na terenie naszej gminy. 

 

XII.  Ośrodki Zdrowia. 

Na terenie Gminy Przemęt nie funkcjonują podmioty lecznicze zarządzane przez gminę. 

Natomiast funkcjonują 3 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej:  

1) Przychodnia Lekarza Rodzinnego w Kaszczorze,  

2) Ośrodek Zdrowia w Mochach,  

3) Przychodnia Lekarza Rodzinnego s.c. „ZDROWIE” w Buczu.  

 

W sercu Gminy Przemęt tj. w Przemęcie zlokalizowane jest jedno Centrum Medyczne 

„SALUS”.  

 

Zrealizowane programy zdrowotne. 

 

Urząd Gminy Przemęt przyczynił się do zrealizowania w 2020 roku programów zdrowotnych, 

nie ponosząc przy tym żadnych kosztów związanych z realizacją badań. Programy zostały 

sfinansowane ze środków Budżetu Państwa. 

 

Zrealizowane programy zdrowotne w roku 2020 

Nazwa programu 

zdrowotnego 
Liczba osób korzystających z programów zdrowotnych  

Bezpłatne badania 

mammograficzne 
275 
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Program profilaktyki czerniaka w szkołach 

W 2020 roku Gmina Przemęt zakończyła realizację ogólnopolskiego programu profilaktyki 

czerniaka dla młodzieży szkolnej. Program trwał od października 2019 do czerwca 2020 roku. 

Głównym celem działań programu było zwiększenie świadomości społecznej na temat 

czerniaka - czynników oraz metod skutecznej profilaktyki. Program adresowany był  

do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas VII i VIII szkoły podstawowej.  

Na dzień 1 stycznia 2020 r. jak i na dzień 31 grudnia 2020 r. 71 podmiotów posiadało 

koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych. 

 

Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu sfinansowane zostały w 2020 r. w szczególności następujące wydatki  

z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani na: 

1. funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

- 39 191,00 zł; 

2. funkcjonowanie punktu-konsultacyjnego ds. uzależnień - 26 170,00 zł; 

3. przygotowywanie bazy (boisk, sal sportowych itp.) oraz doposażanie placów zabaw/boisk 

- 161 919,75 zł; 

4. wypoczynek dla dzieci - ferie zimowe oraz kolonie/półkolonie letnie z programem zajęć 

profilaktycznych - 44 454,04 zł; 

5. funkcjonowanie świetlic dziennego wsparcia - 4 451,00 zł;  

6. realizacje programów profilaktycznych i innych działań profilaktycznych  

- 9 500,00 zł; 

7. zakup umundurowania dla młodzieżowej orkiestry dętej - 40 020,00 zł; 

8. zakup płotków oddzielających oraz podestów scenicznych dla Gminnego Centrum Kultury 

i Biblioteka w Przemęcie - 21 873,33 zł; 

9. organizacje imprez plenerowych, okolicznościowych i sportowych - spływ kajakowy rajdy 

rowerowe, turnieje sportowe, baliki - 22 783,54 zł. 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 18 zgłoszeń  

przypadków nadużywania alkoholu. W 2020 r. nie było przypadku odebrania zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych.  
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Apteki 

Na terenie Gminy Przemęt w 2020 funkcjonowały 4 apteki i 1 punkt apteczny 

l.p. 

 

Nazwa apteki 

 

Adres 

1. Apteka Mocheńska ul. 3-go Maja 16 Mochy  64-234 Przemęt 

2. Apteka Buczyńska ul. Kasztanowa 3 Bucz 64-234 Przemęt 

3.      Apteka ,,Avena” ul. Jagiellońska 20  64-234 Przemęt 

4. Apteka „Od Serca” ul. Jagiellońska 22A, 64-234 Przemęt             

 

l.p. Nazwa punktu  Adres 

1. 
Punkt apteczny 

„Konwalia” 
Kaszczor ul. Cysterska 1, 64-234 Przemęt 

 

XIII. Pomoc społeczna. 

 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2020 r. było 207 osób. 127 osób 

skorzystało z pomocy społecznej na podstawie decyzji. Pomoc w formie świadczeń pieniężnych 

otrzymało 66 osób natomiast  pomoc w formie  świadczeń niepieniężnych  

70 osób. Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin,  

a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną  była długotrwała lub ciężka 

choroba, niepełnosprawność oraz potrzeba ochrony macierzyństwa. 

W dniu 22 stycznia br. rozpoczął funkcjonowanie Dzienny Dom Pomocy Senior + 

 w Błotnicy, który działa w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Przemęcie zgodnie z uchwałą nr 89/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 3.09.2019 

r.    Placówka powstała w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015 - 2020, moduł 

I Utworzenie i/lub wyposażenie Dziennego Domu Senior +. Do Dziennego Domu Pomocy 

Senior+ uczęszczają osoby w wieku 60 +, nieaktywne zawodowo, mieszkańcy gminy Przemęt, 

którzy potrzebują wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Dzienny Dom 

przeznaczony jest dla 20 osób. Pobyt w placówce trwa od poniedziałku do piątku  

w godz. 8.00-16.00. 

W ramach działalności DDP Senior+ były prowadzone zajęcia z terapii zajęciowej, 

zajęcia z fizjoterapii. Seniorzy mieli zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych 

świadczonych przez opiekunki, ciepły posiłek oraz transport do i z  placówki. W 2020 roku 

 z usług DDPS+ korzystały 24 osoby.  Na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy 

Senior+ wydatkowano środki finansowe w kwocie 280.495,36 zł, które  pochodziły z: 
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- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. Gmina Przemęt wspiera swoich 

seniorów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2. Usługi społeczne 

 i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe 

realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

- Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Moduł II- zapewnienie 

funkcjonowania Dziennego Domu Senior +, edycja 2020,- budżetu Gminy Przemęt 

Ponadto na terenie Gminy od 2019 roku działa Klub Senior+ w Gminie Przemęt  

z oddziałami w miejscowościach Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt. Z tej formy wsparcia 

korzysta 40 seniorów.  Zajęcia z seniorami prowadzi Partner projektu Gmina Przemęt wspiera 

swoich Seniorów - Fundacja Centrum Aktywności z Bukwicy. 

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań gminy należy m.in. realizacja gminnej 

strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Gminna 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma na celu przeciwdziałanie powstawaniu 

zjawisk negatywnych nurtujących społeczeństwo oraz eliminację lub przynajmniej 

ograniczenie tych, które już występują. Wskazuje obszary, które w najbliższym czasie powinny 

stanowić przedmiot szczególnej troski ze strony władz lokalnych.  

 

Na większą uwagę zasługują następujące obszary: 

1. Działania na rzecz osób starszych: 

- zatrudnienie na etat opiekunów sprawujących usługi opiekuńcze w domu klienta, 

- prowadzenie akcji informacyjnych poprzez umieszczenie informacji o dostępnych formach 

pomocy i realizowanych projektach na stronach internetowych i w prasie lokalnej „Kurier 

Przemęcki” oraz wydanie informatorów lub ulotek, 

- rozwój działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy i Klubu Senior+  

z oddziałami w Kaszczorze, Przemęcie, Buczu i Mochach, 

- opracowanie szczegółowej diagnozy sytuacji osób starszych na terenie gminy w związku z 

tworzeniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-

2026. 
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2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 

- prowadzenie akcji informacyjnych poprzez umieszczanie informacji o dostępnych formach 

pomocy i realizowanych projektach na stronach internetowych i w prasie lokalnej „Kurier 

Przemęcki”, 

- utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, 

- wsparcie psychologiczne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów/rodzin, 

- stworzenie gminnego systemu pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

zapewnienie usług specjalistycznych dla w/w osób. 

3. Działania na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej oraz 

doznających przemocy: 

- zapewnienie wsparcia psychologicznego, prawnego, 

- utworzenie grup wsparcia i grup samopomocowych, 

- zapewnienie pomocy mieszkaniowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

4. Działania na rzecz osób bezdomnych: 

- zapewnienie wystarczającej ilości miejsc w schronisku dla osób bezdomnych poprzez 

zwiększenie liczby miejsc. 

5. Działania związane z występowaniem alkoholizmu: 

- uruchomienie silniejszych działań profilaktycznych przy zaangażowaniu wszystkich 

możliwych służb i instytucji. 

6. Działania społeczne: 

- większe włączenie w projekty społeczne organizacji pozarządowych, 

- realizacja dobrych praktyk, 

- pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

 Biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w społeczeństwie należy dążyć do realizacji 

modelu nastawionego w szczególności  na wzmocnienie osób i rodzin wymagających wsparcia 

w rozwiązywaniu problemów. Istotną rolę powinien odgrywać system wsparcia 

psychologicznego, poradnictwa prawnego, rodzinnego, pedagogicznego, terapii 

i wyspecjalizowanej pracy socjalnej oraz umacnianie w osobach i rodzinach postaw aktywnych, 

zarówno w obszarze społecznym jak i w indywidualnym. Niezbędne jest nieustanne 

monitorowanie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego i dostosowywanie się do zmian oraz 

rozszerzenie i pogłębienie formy aktywności społecznej poprzez współpracę 

z rożnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi 

w obszarze polityki społecznej. W związku ze zmianami demograficznymi w społeczeństwie 
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sytuacja życiowa i rodzinna osób starszych na wsi będzie ulegała zmianie. Należy 

to uwzględnić przy planowaniu środków finansowych na realizację zadań z zakresu pomocy 

społecznej.  

W 2020 r. świadczenie wychowawcze było pobierane przez 1857 osób   

 Łącznie w 2020 r. wypłacono 36 240 świadczeń wychowawczych na łączna kwotę  

18.050.237,60 zł 

Świadczenia rodzinne wypłacane w 2020 r. przez GOPS w Przemęcie to: zasiłek 

rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, 

specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie. 

 

W styczniu świadczenia rodzinne były pobierane przez 1044 rodziny z czego 653 

rodziny pobierały zasiłki rodzinne na 1104 dzieci, natomiast w grudniu 2020 r. świadczenia 

rodzinne pobierało 933 rodziny z czego 536 rodzin pobierało zasiłki rodzinne na 1075 dzieci.  

Łącznie w 2020 r. wypłacono świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na kwotę 

5.881.493,03 zł tj.: 

1. zasiłki rodzinne i dodatki 2 620 406,95 zł, 

2. świadczenia opiekuńcze  2 762 007,28 zł, 

3. świadczenia rodzicielskie 352 638,80 zł, 

4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 139 000,00 zł.  

5. zasiłek  dla opiekuna 7.440,00 zł. 

Ponadto w  2020 roku na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

wypłacono 4 jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano 

ciężkie  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które 

powstały  w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu na kwotę 16.000,00 zł. 

 

W celu wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu  wydatków związanych z rozpoczęciem roku 

szkolnego w ramach rządowego programu „Dobry start”  wypłacono jednorazowe świadczenia 

na 2016 dzieci na łączną kwotę 604.800,00 zł.    

W 2020 roku uprawnionych do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego było 47 osób. 

Ogółem wypłacono 520 świadczeń na kwotę 229.582,96 zł. 
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Dane statystyczne na przełomie lat 2018-2020 

 2018r. 2019r. 2020r. 

Beneficjenci 

środowiskowej 

pomocy społecznej 

 

340 osób 

 

327 osób 

 

207 osób 

Osoby korzystające  

z pomocy społecznej  

na podstawie 

decyzji 

 

208 osób 

 

187 osób 

 

127 osób 

Pomoc w formie 

świadczeń 

pieniężnych 

95 osób 77 osób 66  osób 

Pomoc w formie 

świadczeń 

niepieniężnych 

125 osób 117 osób 70 osób 

Pobieranie 

świadczenia 

wychowawczego 

1 246 osoby 1 872 osoby 1857 osób 

 

XIV. Działalność inwestycyjna. 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2020 r. 207,91 km dróg   

w tym utwardzonych 137,86 km.  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. długość dróg utwardzonych w gminie wynosiła: 

1. wojewódzkie asfaltowe ogółem 14,29 km, 

2. drogi powiatowe ogółem 81,50 km w tym asfaltowe 73,80 km i gruntowe 7,70 km, 

3. drogi gminne publiczne ogółem 85,70 km w tym asfaltowe 18,01 km, z kostki 5,34 km 

oraz gruntowe 62,35 km, 

4. drogi gminne wewnętrzne ogółem 27,92 km w tym asfaltowe 9,35 km, z kostki  

18,37 km i MEBA 0,20 km. 

W 2020 roku wybudowano ogółem 1,50 km dróg utwardzonych w tym asfaltowe 0,79 km,   

z kostki 0,51 km i MEBA 0,20 km.  

Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2020 r. 83,18% wszystkich dróg utwardzonych, 

a pod koniec 2020 roku stanowiły 82,85%. Drogi z kostki stanowiły 16,85 % wszystkich dróg 

utwardzonych na dzień 1 stycznia 2020 r. i 17,15 % na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Stan dróg utwardzonych według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, dla dróg gminnych 

publicznych na koniec 2020 roku wynosił średnio 3,88 według skali od 1 do 5. 

Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 18,30 km,  

i na 31 grudnia 2020 r. również 18,30 km. 



RAPORT O STANIE GMINY PRZEMĘT ZA ROK 2020 

 

 

  24 maja 2021 str.  54 
 
 
 

W 2020 roku utwardzono istniejące ścieżki tłuczniowe kostką brukową na długości 655 mb 

 i betonem asfaltowym na długości 1584 mb.  

Infrastruktura drogowa w Gminie Przemęt  na przełomie lat 2018-2020 

 2018 rok 2019 rok 2020 rok 

Wojewódzkie drogi 

asfaltowe ogółem  

14,29 km 14,29 km 14,29 km 

Drogi powiatowe 

ogółem 

81,50 km 81,50 km 

 

81,50 km 

Drogi powiatowe 

ogółem- asfaltowe 

73,80 km 73,80km 73,80 km 

Drogi powiatowe 

ogółem- gruntowe 

7,70 km 7,70 km 7,70 km 

Drogi gminne 

publiczne ogółem  

82,84 km 82,84 km 85,70 km 

Drogi gminne 

publiczne ogółem w 

tym asfaltowe 

 

17,91 km 

 

17,91 km 

 

18,01 km 

Drogi gminne 

publiczne ogółem z 

kostki 

 

4,77 km 

 

5,19 km 

 

5,34 km 

Drogi gminne 

publiczne ogółem -

drogi gruntowe 

 

60,16 km 

 

 

59,74 km 

 

62,35 km 

Drogi gminne 

wewnętrzne- ogółem 

 

25,27 km 

 

27,28 km 

 

27,98 km 

Drogi gminne 

wewnętrzne- ogółem 

w tym asfaltowe  

 

8,47 km 

 

9,35 km 

 

9,35 km 

Drogi gminne 

wewnętrzne- ogółem 

z kostki 

 

16,80 km 

 

17,93 km 

 

18,57 km 

 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2020 r. wynosiła 153,25 km,  

a na koniec również 153,25 km.  

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy (lub 

jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła  152,69 km, natomiast 

na dzień 31 grudnia 2020 r. 152,69  km. Dostęp do sieci kanalizacji sanitarne  na koniec 2020 

roku posiadało 82,24% mieszkańców gminy. Na dzień 1 stycznia 2020 r. podłączonych było 

3067 nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2020 r. podłączonych było 

3194 nieruchomości. 
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W 2020 r. nie doszło do ani jednej awarii sieci kanalizacyjnej. Długość czynnej sieci 

gazowej na dzień 31 stycznia 2020 r. wynosiła 0 m. Na początku ubiegłego roku nie istniały 

czynne przyłącza do sieci gazowej. Z sieci gazowej nie korzysta żadne z gospodarstw 

domowych. 

 

W 2020 r. zlecono i wykonano szereg dokumentacji projektowych na inwestycje takie jak m.in.: 

1) Budowa ulicy Ogrodowej w miejscowości Popowo Stare, 

2) Przebudowa ulicy Dębowej, Lipowej, Podgórne w miejscowości Mochy wraz z 

odwodnieniem, 

3) Przebudowa drogi Poświętno - Sikorzyn, 

4) Przebudowa drogi Biskupice - Sokołowice, 

5) Przebudowa ulicy Poprzecznej w miejscowości Kaszczor 

6) Przebudowa ulicy Zakątek w miejscowości Kaszczor, 

7) Budowa ulicy Sportowej w miejscowości Osłonin, 

8) Budowa ulicy Morenowej w miejscowości Mochy, 

9) Budowa ulicy Hubowej w miejscowości Mochy, 

10) Budowa ulicy Piaskowej i Końcowej w miejscowości Nowa Wieś, 

11) Budowa drogi w miejscowości Siekówko, 

12) Budowa ulicy Leśnej i Wąskiej w miejscowości Perkowo, 

13) Budowa oświetlenia drogowego na części ulicy Zdrojowej i Starkowskiej  

w miejscowości Przemęt wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych  

na ul. Jagiellońskiej. 

 

XV.  Gospodarka mieszkaniowa i komunalna. 

 

Na początku 2020 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

1) przy ul. Akacjowej nr 2 w Buczu – w budynku znajdują się dwa mieszkania,  

o powierzchni 57,00 m2  i 51,41 m2. Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku  

to 108,41 m2, o przeciętnej liczbie izb - 3, 

2) w Siekowie nr 3B – w budynku znajdują się dwa mieszkania, o powierzchni 98,32 m2  

i 70,91 m2. Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 169,23 m2, o przeciętnej 

liczbie izb – 4.  
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3) przy ul. Wolsztyńskiej 6 w Mochach – w budynku znajduje się pięć mieszkań,  

o powierzchni 42,50,00m2 , 39,90 m2, 27,42 m2, 72,21 m2, 39,75 m2.  Łączna 

powierzchnia mieszkań w tym budynku to 221,78 m2, o przeciętnej liczbie izb - 3, 

4) przy ul. Szkolnej 17 w Popowie Starym – w budynku znajdują się dwa mieszkania,  

o powierzchni 66,00m2  i 36,85 m2. Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku  

to 102,85m2, o przeciętnej liczbie izb - 3, 

5) przy ul. Parkowej nr 6 w Osłoninie – w budynku znajduje się jedno mieszkanie,  

o powierzchni 116,15 m2   o  liczbie izb – 3. 

6) w Siekówku nr 17 – w budynku znajduje się jedno mieszkanie, o powierzchni 65,00m2   

 o  liczbie izb – 3. 

Łącznie w zasobie gminy zarówno na dzień 1 stycznia 2020 r. jak i 31 grudnia 2020 r. 

znajdowało się 13 mieszkań  o łącznej powierzchni 783,42 m2. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 60,26 m2, a ogółem  

w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – 0,0085 m2. 

W 2020 r. nie przydzielono żadnego lokalu mieszkalnego, znajdującego się w zasobie gminy. 

Zasady przyznawania mieszkań  reguluje Uchwała Nr XXXIX/305/09 Rady Gminy Przemęt  

z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przemęt. 

Na dzień 1 stycznia 2020 r. z opłatami zalegały osoby z 3 mieszkań na łączną kwotę 

20.197 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości obniżyły się do kwoty 18.448,03 zł  

i dotyczyły również tych samych mieszkań. W stosunku do dwóch dłużników prowadzone są 

postępowania egzekucyjne. Natomiast jeden dłużnik reguluje zaległości każdorazowo dopiero 

po otrzymaniu wezwania do zapłaty. 

W 2020 r. dokonano niżej wymienionych napraw w budynkach, w których znajdują się 

mieszkania stanowiące zasób Gminy Przemęt, w tym: 

1) wymieniono instalację elektryczną w jednym mieszkaniu w budynku przy ulicy 

Wolsztyńskiej 6 w Mochach, 

2) wybudowano nowy komin, przeprowadzono remont i przebudowę kotłowni, 

wymieniono stary piec centralnego ogrzewania na piec kat. V 100 kW opalany peletem, 

3) wykonano elewacje budynku przy ul. Wolsztyńskiej 6, wybudowano podjazd dla osób 

niepełnosprawnych. 
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Wszystkie mieszkania  będące w zasobie gminy posiadają  łazienki z WC  

i wyposażone są w instalację wodno – kanalizacyjną. Ocenę stanu technicznego 

mieszkaniowego zasobu gminy  przedstawia poniższa tabela. 

 

l.p. 

Adres budynku  

z lokalami 

mieszkalnymi 

Ilość 

mieszkań 

Rok 

budowy 

Wyposażenie w instalacje 

techniczne 

Ogólna ocena 

stanu technicznego 

budynku 

1. 
Bucz ul. 

Akacjowa 2 
2 1991 

elektryczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna i centralnego 

ogrzewania z kotłowni 

wspólnej, wc i łazienka w 

lokalach, 

dobry 

2. Siekowo 3 B 2 
II poł. 

XIXw. 

Elektryczna, wodociągowa i 

kanalizacyjna, wc i łazienka w 

lokalach, 

dostateczny 

3. 
Osłonin ul. 

Parkowa 6 
1 1903 

Elektryczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna i indywidualne 

centralne ogrzewanie, wc i 

łazienka w lokalu, 

dostateczny 

5. 
Mochy ul. 

Wolsztyńska 6 
5 1970 

Elektryczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna i centralnego 

ogrzewania z kotłowni 

wspólnej, wc i łazienka w 

lokalach, 

dobry 

6. Siekówko 17 1 
przed 

1910r. 

Elektryczna, wodociągowa i 

kanalizacyjna, wc i łazienka w 

lokalu, 

dostateczny 

7. 
Popowo Stare 

ul. Szkolna 17 
2 

ok.1910r

. 

Elektryczna, wodociągowa i 

kanalizacyjna, wc i łazienka w 

lokalu, ogrzewanie gazem z 

butli gazowej (1 mieszkanie) 

oraz z kotłowni wspólnej dla 

oddziału przedszkola (1 

mieszkanie) 

dostateczny 

 

W zasobie gminy w 2020 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne: 

Budynki położone w miejscowości Przemęt: 

1) ul. Powstańców Wielkopolskich 1 i 3 – zabudowania mieszczące Zespół Szkół  

w Przemęcie oraz 6 lokali użytkowych, 
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2) ul. Powstańców Wielkopolskich 5- zabudowania mieszczące 3  lokale użytkowe, 

3) ul. Powstańców Wielkopolskich 7- zabudowania mieszczące 1 lokal użytkowy, 

4) ul. Szkolna 1– zabudowania mieszczące Zespół Szkół w Przemęcie, 

5) ul. Jagiellońska 8 – budynek Urzędu Gminy wraz z parkingiem i budynkiem 

gospodarczym/garaż, 

6) ul. Powstańców Wielkopolskich 9 – zabudowania mieszczące Ochotniczą Straż Pożarną 

oraz siedzibę Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 

7) ul. Jagiellońska 16 – obiekt Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie. 

Budynki położone w miejscowości Mochy: 

1) ul. Wolsztyńska 6 – budynek mieszczący oprócz lokali mieszkalnych salę wiejską oraz 

filię biblioteki, 

2) ul. Wolsztyńska 8 – budynek mieszczący dwa lokale  użytkowe, 

3) ul. Wolsztyńska 10 – budynek  Przedszkola Samorządowego z Oddziałem 

Integracyjnym w Mochach, 

4) ul. Wolsztyńska 4 oraz ul. Szkolna 7 – zabudowania stanowiące Szkołę Podstawową  

w Mochach, 

5) ul. Szkolna – zabudowania Ochotniczej Straży Pożarnej, 

6) Ul. Wolsztyńska 2 – zabudowana budynkiem obecnie nieużytkowanym. 

 Budynki położone w miejscowości Kaszczor: 

1) ul. Sportowa 1- obiekt dawnego przedszkola (obecnie nieużytkowany), 

2) pl. Wolności 1 – budynek dawnego zboru ewangelickiego, pełniący aktualnie funkcję 

galerii i sali koncertowej, 

3) ul. Cysterska 13 - zabudowania świetlicy wiejskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, 

4) ul. Cysterska 9 – zabudowania mieszczące Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole 

Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze wraz z filią biblioteki. 

Budynki położone w miejscowości Bucz: 

1) ul. Kasztanowa 10 – zespół pałacowo-parkowy, mieszczący Szkołę Podstawową  

w Buczu,  

2) ul. Kasztanowa 8 – budynek stanowiący Szkołę Podstawową w Buczu wraz  

z Oddziałem Przedszkolnym, 

3) ul. Kasztanowa – budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, 

4) ul. Kasztanowa 15 – budynek sali wiejskiej wraz z filią biblioteki, 
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5) ul. Akacjowa 4 - obiekt mieszczący Przedszkole Samorządowe w Buczu oraz dwa 

lokale mieszkalne. 

Budynki położone w miejscowości Nowa Wieś: 

1) ul. Przemęcka 22 - budynek Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi,  

2) ul. Przemęcka 13- budynek sali wiejskiej 

3) ul. Przemęcka 2 – budynek usługowy oraz budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Budynki położone w miejscowości Kluczewo: 

1) ul. Przemęcka 8– obiekt sali wiejskiej, 

2) ul. Szkolna 19 – budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, 

3) ul. Szkolna 23- budynek OSP.  

Budynki położone w miejscowości Perkowo: 

1) ul. Wolsztyńska 9 - obiekt mieszczący OSP oraz oddział Przedszkola Samorządowego 

w Przemęcie, 

2) ul. Wolsztyńska 7 – budynek świetlicy wiejskiej,  

3) ul. Powstańców Wielkopolskich 22 – budynek Szkoły Podstawowej. 

Budynki położone w miejscowości Wieleń: 

1) ul. Wczasowa 39 - budynek niemieszkalny (dawny obiekt posterunku policji), 

2) Plac Pielgrzymów 9 – Zespół dworkowo-parkowy oraz zabudowania ośrodka 

wypoczynkowego KROKUS, 

3) Plac Pielgrzymów 8- budynek niemieszkalny (aktualnie nieużytkowany).    

Budynki położone w miejscowości Osłonin: 

1) ul. Lipowa 5 – budynek sali wiejskiej i OSP, 

2) ul. Parkowa 6 – budynek mieszczący lokal mieszkalny oraz Oddział Przedszkola 

Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze, 

3) ul. Promienista  – budynek hangaru na terenie plaży gminnej.  

Budynki położone w miejscowości Radomierz: 

1) ul. Słoneczna 8 – budynek mieszczący Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami 

Integracyjnymi w  Radomierzu, 

2) ul. Słoneczna 10 – budynek sali wiejskiej i OSP. 

Budynki położone w miejscowości Błotnica: 

1) ul. Szkolna 19 – budynek Dziennego Domu Pomocy Senior + oraz  Żłobek  

2) ul. Wiejska 11- budynek gospodarczy. 
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Budynki położone w miejscowości Biskupice: 

1) Biskupice 35 – obiekt  świetlicy wiejskiej, 

Budynki położone w miejscowości Siekowo: 

1) budynek mieszczący świetlice wiejską, lokal użytkowy oraz dwa lokale mieszkalne, 

2) budynek Przedszkola Samorządowego oraz budynek OSP. 

Budynki położone w miejscowości Siekówko: 

1) Siekówko 17 -budynek dawnej szkoły, 

2) budynek świetlicy wiejskiej, 

3) budynek OSP. 

Budynki położone w miejscowości Starkowo: 

1) budynek sali wiejskiej i OSP,  

2) budynek mieszczący Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starkowie. 

Budynki położone w miejscowości Barchlin: 

1) ul. Szkolna  7- zabudowania świetlicy wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Budynki położone w miejscowości Borek: 

1) obiekt sali wiejskiej. 

Budynki położone w miejscowości Górsko: 

1) obiekt sali wiejskiej i OSP. 

Budynki położone w miejscowości Popowo Stare: 

1) ul. Szkolna 17 – budynek mieszczący dwa lokale mieszkalne oraz jeden lokal obecnie 

nieużytkowany ( pomieszczenie po dawnym przedszkolu).  

2) ul. Topolowa 2 – obiekt sali wiejskiej. 

Budynki położone w miejscowości Sączkowo: 

1) obiekt sali wiejskiej i OSP. 

Budynki położone w miejscowości Poświętno: 

1) obiekt świetlicy wiejskiej. 

Budynki położone w miejscowości Sokołowice: 

1) obiekt świetlicy wiejskiej. 

Budynki położone w miejscowości Solec: 

1) ul. Szkolna 2 – zabudowania sali wiejskiej i OSP, budynek gospodarczy. 

Budynki położone w miejscowości Solec Nowy: 

1) obiekt sali wiejskiej. 
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XVI. Sprawy obywatelskie. 

W 2020 roku w Gminie Przemęt nie funkcjonował budżet obywatelski. 

 W 2020 r. obowiązywała w gminie uchwała nr L/390/2010 Rady Gminy Przemęt z dnia  

22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą 

działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

W 2020 roku zarejestrowano 23 259 korespondencji wpływającej do Urzędu natomiast, 

ilość korespondencji wypływającej wyniosła 26 408.  

 

W 2020 roku do Wójta Gminy Przemęt wpłynęło 98 wniosków o udostępnienie 

informacji publicznej. Zapytania dotyczyły między innymi: budżetu (wydatki, wynagrodzenia 

pracowników), rolnictwa (ochrona środowiska i ochrona zwierząt), audytów (zewnętrznych i 

wewnętrznych), zaludnienia. 

 

Wniosek o udzielenie informacji publicznej w 2020 roku 

Ilość wniosków Udzielenie odpowiedzi Odmowa Nieudzielenie 

odpowiedzi/ brak 

podstaw do udzielenia 

odpowiedzi 

98 93 1 4 

 

Wójt Gminy Przemęt wydał: 

 

Numer z Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu 

Akt 

Nazwa teczki Ilość spraw w 2020 roku 

o sygnaturze 

OR 

120 Zarządzeń Wójta Gminy Przemęt jako 

kierownika organu 

39 

0050 Zarządzeń Wójta Gminy Przemęt jako 

organu gminy 

143 

0052 Upoważnienia 97 

077 Pełnomocnictwa 11 
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W roku sprawozdawczym wpłynęły 3 skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego w tym 2 na działalność Wójta Gminy Przemęt i 1 na pracownika Gminy 

Przemęt. Skargi zostały rozpatrzone negatywnie przez Radę Gminy Przemęt i Wójta Gminy 

Przemęt również negatywnie. 

 

W sprawozdawczym roku wpłynęło 11 petycji. W tym 9 do Wójta Gminy Przemęt oraz  

2 do Rady Gminy Przemęt. 

 

 Przedmiotem petycji było: 

1) Zdalne kontakty oraz elektronizacja urzędów ograniczają ryzyko; 

2) Program dla zdrowia i dobra środowiska; 

3) Rekonesans w obszarze związanym z udostępnianiem przez Urząd płynów do 

dezynfekcji oraz zaplanowanie postępowania w trybie uproszczonym do 30 tys. euro 

lub w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, którego przedmiotem będzie 

zamówienie płynów do dezynfekcji rąk; 

4) Poprawa warunków świetlic wiejskich, socjoterapeutycznych, kulturalnych placówek 

wsparcia dziennego, szkół podstawowych posiadających świetlice; 

5) Przyjęcie uchwały w sprawie masowych szczepień na COVID-19; 

6) Przyjęcie uchwały w sprawie masowych szczepień na COVID-19; 

7) Podjęcie działań w celu ochrony zasobów wody na terenie gminy Przemęt; 

8) Podjęcie działań w celu ochrony zasobów wody na terenie gminy Przemęt; 

9) Podjęcie działań w celu ochrony zasobów wody na terenie gminy Przemęt; 

10) Podjęcie działań w celu ochrony zasobów wody na terenie gminy Przemęt; 

11) Podjęcie działań w celu ochrony zasobów wody na terenie gminy Przemęt. 

 

Na dzień 1 stycznia 2020 r. funkcjonowały w gminie 51 organizacje pozarządowe,  

w tym 3 fundacje, 13 stowarzyszeń, 15 uczniowskich klubów sportowych oraz 20 jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Na koniec roku, dane te przedstawiały się następująco:  

51 organizacji pozarządowych, w tym 3 fundacje, 13 stowarzyszeń, 15 uczniowskich klubów 

sportowych oraz 20 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, zlecono 

wsparcie wykonania zadań publicznych wg. poniższych zestawień: 
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W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

l.p. Nazwa Organizacji Nazwa zadania Dotacja 

1.  
Uczniowski Klub Sportowy 

„SOKÓŁ” Kaszczor 

Szkolenie w Uczniowskich Klubach Sportowych dzieci  

i młodzieży uzdolnionej sportowo, udział w rozgrywkach  

i zawodach 
  2 000 zł 

2.  
Uczniowski Klub Sportowy 

”Gambit” Bucz 
Organizacja treningów i turniejów szachowych, udział  

w zawodach Polskiego Związku Szachowego   6 000 zł 

3.  
Uczniowski Klub Sportowy „Pohl 

Judo Przemęt” 
Judo Sportem Olimpijskim 17 000 zł 

4.  
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe Wolsztyn 
Aktywizacja sportowa mieszkańców oraz szkolenie dzieci  

i młodzieży z Gminy Przemęt 83 000 zł 

5.  
Harcerski Klub Sportowy 

„Azymut” Mochy 
Organizacja szkolenia z orientacji sportowej oraz 

organizacja cyklu imprez biegowych 28 000  zł 

6.  
Szkolny Klub Sportowy Helios 

Bucz 

Stworzenie warunków do rozwoju kultury fizycznej i 

sportu, udział w treningach, meczach, zawodach 

sportowych; utrzymanie i udostępnianie bazy sportowej; 

wspieranie klubów sportowych działających na terenie 

Gminy Przemęt w zakresie szkolenia sportowego 

45 000  zł 

7.  
Uczniowski Klub Sportowy 

KROKUS Wieleń 
Krokusowe Spotkania z Tradycjami Sportów Wodnych   6 000 zł 

8.  
Klub Sportowy „KUK-SON” 

Pawłowice 
Szkolenie Sportowe w Sekcji Taekwondo Olimpijskiego   4 000 zł 

9.  
Towarzystwo Gimnastyczne 

Sokół Perkowo 
Spływy kajakowe oraz turniej siatkówki   5 000 zł 

10.  
Stowarzyszenie Krótkofalowców 

Ziemi Wolsztyńskiej 
Zawody "Harcerskie łowy na lisa"   2 000 zł 

11.  
Związek Harcerstwa Polskiego - 

Chorągiew Wielkopolska 
InO mi się nie zgub   2 000 zł 

 

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

l.p. Nazwa Organizacji Nazwa zadania Dotacja 

1.  
Uczniowski Klub Sportowy 

„SOKÓŁ” Kaszczor 
Festyn Rodzinny - "ZDROWO NA SPORTOWO" 2 000 zł 

2.  
Stowarzyszenie Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów  KOŁO 

KASZCZOR 
Powitanie Lata - rzucanie wianków na wodę 

1 300 zł 

3.  
Harcerski Klub Sportowy 

„Azymut” Mochy 
Obóz edukacyjno-sportowy dla dzieci z gminy Przemęt 5 000 zł 

4.  Przystanek Nowa Wieś II Edycja Przystanek Wrak Race NOWA WIEŚ MOCHY 2 000 zł 

5.  
Uczniowski Klub Sportowy 

KROKUS Wieleń 
Wieczór Hawajski 5 000 zł 

6.  
Spółdzielnia Socjalna 

„KONWALIA” 
Warsztaty u Beaty - wspólne wykonywanie ozdób 

okolicznościowych 1 700 zł 

7.  Stowarzyszenie Przyjaciół Moch XIII Rajd Śladami Cystersów 3 000 zł 

   

Powyższe zadania  nie zostały wykonane w całości. Ze względu na pandemię COVID-19 trzy 

organizację zrezygnowały z podpisania umowy o dotację, kolejne trzy organizację zwróciły 

dotację w całości ze względu na brak możliwości realizacji zadań, jedna organizacja zwróciła 

część dotacji w wyniku częściowego realizacji powierzonego zadania. 
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XVII. Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Przemęt. 

Na terenie Gminy Przemęt wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 funkcjonowało 18 jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 3 jednostki specjalistyczne wpisane do Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Do podstawowych zdań jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych należą: 

1) działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami 

żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, 

2) rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji 

publicznej, 

3) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy 

administracji publicznej, 

4) współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej, 

5) działanie na rzecz ochrony środowiska, 

6) informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach 

miejscowych oraz sposobach im zapobiegania, 

7) rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej, 

8) rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, 

9) organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży. 

Wszystkie jednostki OSP są rok rocznie wspierane z budżetu Gminy Przemęt dotacjami 

celowymi na utrzymanie gotowości bojowej jednostki, zakup sprzętu i umundurowania.  

W roku 2020 przekazano wsparcie finansowe dla jednostek systemowych w łącznej kwocie 

39000 zł oraz dla jednostek spoza systemu KSRG w kwocie 29000 zł. Ponadto wszystkie 

jednostki mogą ubiegać się o środki zewnętrzne przyznawane bezpośrednio z budżetu państwa 

za pośrednictwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Kwoty dotacji 

zewnętrznych są co roku dzielone na szczeblu wojewódzkim.  
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W lipcu 2020 r. OSP Solec wzbogaciło się o nowszy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, 

sfinansowany z całości z budżetu Gminy Przemęt w kwocie 86 000 zł. Zastąpił on leciwego 

ŻUK-a A15 z 1968 r.  

 

 

 

 

 

 

Natomiast w listopadzie 2020 r. jednostka OSP Kluczewo również otrzymała samochód 

ratowniczo – gaśniczy sfinansowany z całości z budżetu Gminy Przemęt w kwocie 110 000 zł, 

który również zastąpił wysłużonego ŻUK-a A15 z 1978 r.  

 

 

 

 

 

W końcówce roku 2020, Gmina Przemęt sfinalizowała postępowanie na zakup całkowicie 

nowej i wyposażonej w 40KM silnik spalinowy łodzi ratowniczej w celu podniesienia 

bezpieczeństwa, szczególnie w sezonie letnim, na licznych akwenach wodnych usytuowanych 

na terenie naszej gminy. Koszt zakupu to blisko 70 000 zł. 
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Wykaz jednostek OSP z terenu Gminy Przemęt 

l.p. Nazwa Organizacji Zakres działania jednostki 

1.  OSP Przemęt  

Jednostka w KSRG do zadań 

dodatkowych należy ratownictwo 

techniczne, ratownictwo chemiczne, 

ratownictwo ekologiczne, ratownictwo 

medyczne, współpracę z jednostkami 

systemu Państwowego Ratownictwa 

oraz systemu powiadamiania 

ratunkowego oraz działania w 

kwarantannie. 

2.  OSP Kaszczor 

Jednostka w KSRG do zadań 

dodatkowych należy ratownictwo 

techniczne, ratownictwo chemiczne, 

ratownictwo ekologiczne, ratownictwo 

medyczne, współpracę z jednostkami 

systemu Państwowego Ratownictwa 

oraz systemu powiadamiania 

ratunkowego. 

 

3.  
OSP Mochy 

 

Jednostka w KSRG do zadań 

dodatkowych należy ratownictwo 

techniczne, ratownictwo chemiczne, 

ratownictwo ekologiczne, ratownictwo 

medyczne, współpracę z jednostkami 

systemu Państwowego Ratownictwa 

oraz systemu powiadamiania 

ratunkowego oraz działania  

w kwarantannie. 

4.  OSP Bucz 

Jednostka spoza systemu KSRG, ale 

przydzielona jako wspomagająca 

(zabezpieczająca) dla PSP oraz OSP 

Przemęt, OSP Kaszczor, OSP Mochy. 

Za wyjątkiem działań chemicznych, 

zagrożenia ekologicznego  

i ratownictwa technicznego. 

5.  OSP Osłonin Jednostka spoza systemu KSRG 

6.  OSP Radomierz Jednostka spoza systemu KSRG 

7.  OSP Solec Jednostka spoza systemu KSRG 

8.  OSP Nowa Wieś Jednostka spoza systemu KSRG 

9.  OSP Sączkowo Jednostka spoza systemu KSRG 

10.  OSP Starkowo Jednostka spoza systemu KSRG 

11.  OSP Siekowo Jednostka spoza systemu KSRG 

12.  OSP Kluczewo Jednostka spoza systemu KSRG 

13.  OSP Górsko Jednostka spoza systemu KSRG 
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14.  OSP Błotnica Jednostka spoza systemu KSRG 

15.  OSP Siekówko Jednostka spoza systemu KSRG 

16.  OSP Poświętno Jednostka spoza systemu KSRG 

17.  OSP Barchlin Jednostka spoza systemu KSRG 

18.  OSP Perkowo Jednostka spoza systemu KSRG 

 

XVIII. Edukacja. 

Szkoły. 

Na terenie Gminy Przemęt funkcjonują 3 zespoły szkół oraz 2 szkoły podstawowe:  

1. Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu, 

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach, 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie, w skład którego wchodzi: Przedszkole 

Samorządowe w Siekowie i Szkoła Podstawowa w Kluczewie, 

4. Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym  

w Kaszczorze, 

5. Zespół Szkół w Przemęcie, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa im. 

Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie, Technikum Ekonomiczne w Przemęcie, 

Branżowa Szkoła I stopnia w Przemęcie.  

Ponadto, w gminie w 2020 r. działalność prowadzą 2 szkoły podstawowe niepubliczne  

o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzone przez Stowarzyszenie, w miejscowości 

Starkowo i Radomierz. Środki na finansowanie niepublicznych jednostek oświaty w zakresie 

szkół wynosiły 2.624.630,60 zł, natomiast w zakresie przedszkoli 1.213.035,81 zł. 

We wrześniu 2020 r. naukę w szkołach publicznych rozpoczęło:  

1. w szkole podstawowej – 1 141 uczniów,  

2. w szkole ponadpodstawowej – 163 uczniów, z tego w technikum ekonomicznym  

58 uczniów, w branżowej szkole I stopnia - 105 uczniów.    

 

W szkołach podstawowych odbywała się nauka języka obcego obowiązkowego języka 

angielskiego, w oddziałach szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej z języka 

angielskiego i języka niemieckiego.  

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2020 r. średnio 18,89 uczniów. Najwięcej  

w Szkole Podstawowej w Mochach 20,63 uczniów w klasie. Najmniej w Szkole Podstawowej 

w Kluczewie 16,5 uczniów w klasie. Gmina Przemęt zapewnia uczniom publicznych szkół 



RAPORT O STANIE GMINY PRZEMĘT ZA ROK 2020 

 

 

  24 maja 2021 str.  68 
 
 
 

podstawowych bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu. Na dowożenie uczniów  

do szkół na terenie gminy od I-XII w 2020 roku, wydatkowano kwotę 616.937,66 zł. 

Na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej i ośrodków edukacyjno-

szkolno-wychowawczych wydano kwotę 118.764,94 zł. 

Gmina realizując obowiązki określone w art. 39 ustawy Prawo oświatowe pokrywa 

również rodzicom koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły i przedszkola na 

podstawie zawartej umowy z rodzicami – wydatkowano kwotę  2 158, 38 zł  

Łącznie w roku szkolnym 2019/2020 roku w szkołach prowadzonych przez gminę 

zgodnie z Kartą Nauczyciela zatrudniono 134,17 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 

w tym 1,34 stażystów, 15,51 nauczycieli kontraktowych, 22,41 nauczycieli mianowanych i 

94,35 nauczycieli dyplomowanych. 

 

Zdawalność egzaminów w 2020 roku. 

Egzaminy ósmoklasisty 2020r. 

Szkoła 
liczba 

uczniów 
J. polski % 

Matematyka 

% 
J. angielski % Razem % 

Bucz 36 45,67 40,97 40,97 42,54 

Kaszczor 23 68,52 51,91 53,00 57,81 

Mochy 41 54,73 41,88 46,73 47,78 

Przemęt 21 52,48 49,90 51,86 51,41 

Kluczewo 14 52,43 30,00 28,79 37,07 

Starkowo 10 44,40 22,30 25,30 30,67 

Radomierz 4 58,00 41,00 68,00 55,67 

Gmina Przemęt --- 53,53 41,89 44,63 --- 

Gmina Siedlec --- 55,09 39,92 47,59 --- 

Gmina Wolsztyn --- 52,51 42,42 51,59 --- 
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Powiat --- 53,30 41,77 49,03 --- 

Województwo --- 59,90 44,06 51,52 --- 

Kraj --- 59 46 54 --- 

 

Branżowa Szkoła I stopnia. 

Uczniowie tej szkoły w zależności od zawodu przystępują do końcowego egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Poznaniu lub w Cechu Rzemiosł Rożnych. W 2020 uczniowie którzy przystąpili do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sprzedawca, kucharz, stolarz - egzamin w OKE 

Poznań, zdali część praktyczną na 91 %, część pisemną  60,66 % tylko 1 uczeń nie zdał części 

pisemnej.  

Należy podkreślić, że uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej uczą  

się w szkole przedmiotów ogólnych, a na dokształcanie teoretyczne w danym zawodzie  

są skierowani do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół 

Zawodowych w Wolsztynie. 

 

W gminie w 2020 roku kontrolowano obowiązek nauki zgodnie z wykazem uczniów 

urodzonych w latach 2008-2014 - wszyscy uczniowie realizowali obowiązek nauki.  

Na prowadzenie szkół samorządowych Gmina Przemęt wydatkowała w 2020 roku kwotę 

16.191.633,05 zł 

W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształtowały się 

następująco: 

1. Zespół Szkół w Przemęcie – 11013,58 zł 

2. Szkoła Podstawowa w Mochach – 12200,80 zł 

3. Szkoła Podstawowa w Buczu – 12582,33 zł 

4. Szkoła Podstawowa w Kaszczorze – 13096,13 zł 

5. Szkoła Podstawowa w Kluczewie – 11684,18 zł 

Przedszkola. 

W 2020 roku funkcjonowało 6 przedszkoli gminnych, w tym 3 z oddziałami 

integracyjnymi oraz  1 gminny oddział przedszkolny w szkole podstawowej:  
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1. Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu 

2. Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze 

3. Przedszkole Samorządowe w Siekowie 

4. Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach  

5. Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi  

6. Przedszkole Samorządowe w Przemęcie 

7. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu.  

Ponadto na terenie gminy Przemęt funkcjonowały 2 przedszkola niepubliczne prowadzone 

przez Stowarzyszenie - w Starkowie i w Radomierzu, które łącznie oferowały 131 miejsc 

wychowania przedszkolnego.   

W 2020 roku na prowadzenie gminnych przedszkoli gmina wydała 4.376.293,47 zł 

Żłobek. 

 Od 01.03.2020 r. rozpoczął funkcjonowanie Żłobek Gminny w Błotnicy, w którym 

sprawowana jest opieka nad 30 dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. 

Podsumowanie 

Łącznie Gmina Przemęt w 2020 roku wydatkowała na oświatę i wychowanie  

26 589 589,73 zł, w tym: 

1. na wydatki bieżące 26 568 805,73 zł, w tym wydatki remontowe 1 359 564,53 zł 

2. na wydatki majątkowe – 20 784,00 zł 

Dochody w zakresie oświaty i wychowania w 2020 roku wyniosły łącznie 18 635 303,63 zł,  

w tym: 

1. subwencja oświatowa – 16 490 981,00 zł; 

2. dotacje celowe z budżetu państwa – 852 998,36 zł; 

3. dotacje ze środków UE – 680 152,94 zł; 

4. dochody własne – 611 171,33  zł; 

 

Na realizację wszystkich zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2020 roku Gmina 

Przemęt dołożyła ze środków własnych kwotę 7 954 286,10 zł. 

 

Wójt Gminy Przemęt w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt w 2020 roku przyznał  

stypendia 75 uczniom na kwotę 13.300,00 zł oraz nagrody 72 uczniom na kwotę 11.060,00 zł. 
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Gmina we wrześniu 2020 roku również otrzymała środki finansowe na dotację 

podręcznikową w ramach programu rządowego w wysokości 152.561,66 zł. 

W 2020r. Gmina Przemęt w ramach projektu Zdalna Szkoła zakupiła 24 laptopy za 

kwotę 69.402,00 zł oraz w ramach projektu Zdalna Szkoła + 40 laptopów za łączną kwotę 

103.999,94 zł. Zakupiony sprzęt został przekazany dyrektorom szkół celem użyczenia go 

najbardziej potrzebującym uczniom i ułatwić naukę na odległość. 

Od 2020 r.  realizowany jest projekt „Absolwenci z przyszłością” –  podniesienie 

jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Przemęcie”, który jest współfinansowany 

z Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020. W 2020r. na realizację tego projektu Gmina Przemęt 

wydatkowała kwotę 165.677,97 zł. 

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy  Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.)  

organ wykonawczy jednostki samorządu  terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, 

przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu  terytorialnego informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny. Przedmiotowa informacja 

za rok szkolny 2019/2020 została przedłożona radzie w ustawowym terminie tj. 30 października 

2020 roku. Informacja za rok szkolny 2020/2021 rok zostanie przedłożona  Radzie Gminy w 

Przemęt do dnia 31 października 2021 roku. 

XIX. Biblioteki, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice.  

 

Biblioteki. 

 

W gminie Przemęt w 2020 r. funkcjonowały 4 biblioteki: w Przemęcie, Mochach, Buczu 

i  Kaszczorze. Dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowany jest budynek biblioteki 

znajdujący w Przemęcie przy ulicy Jagiellońska 16. 

 

1. Biblioteka w Przemęcie – biblioteka czynna jest 5 dni w tygodniu. 

Księgozbiór - na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił 7.618 woluminów, na koniec roku 2020 

wynosił 7.243 woluminów. 

Czytelnicy zarejestrowani - na początku roku zarejestrowano 448 czytelników, na koniec roku 

liczba ta wynosiła 381 czytelników. 

Porównanie z rokiem 2019 - spadek o 67 czytelników. 

Wypożyczenia i udostępnienia w ciągu roku - 4.655 woluminów. 
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Porównanie z rokiem 2019 - spadek o 659 wypożyczeń. 

Odwiedziny w bibliotece – 2.615 użytkowników. 

Porównanie z rokiem 2019 - spadek o 1.658 użytkowników. 

Zakup księgozbioru – 291 pozycje. 

Ubytki księgozbioru  - 666 woluminy. 

Komputery - w bibliotece użytkowane są 4 komputery, w tym 2 dostępne  dla użytkowników 

biblioteki. 

 

2. Filia  Biblioteczna w Buczu – biblioteka czynna jest 4 dni w tygodniu. 

Księgozbiór - na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił 8.031 woluminów, koniec roku 2020 

wynosił 8102 woluminów. 

Czytelnicy zarejestrowani - na początku roku zarejestrowano 406 czytelników, na koniec roku 

liczba ta wynosiła 342 czytelników. 

Porównanie z rokiem 2019 - spadek o 64 czytelników. 

Wypożyczenia i udostępnienia w ciągu roku - 5.197 woluminów. 

Porównanie z rokiem 2019 - spadek o 2.738 wypożyczeń. 

Odwiedziny w bibliotece – 2.325 użytkowników. 

Porównanie z rokiem 2019 - spadek o 3.574 użytkowników. 

Zakup księgozbioru – 341 pozycje. 

Ubytki księgozbioru  - 270 woluminy. 

Komputery - w bibliotece użytkowane są 4 komputery, w tym 2 dostępne  dla użytkowników 

biblioteki. 

 

3. Filia  Biblioteczna w Mochach – biblioteka otwarta jest 4 dni w tygodniu. 

Księgozbiór - na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił 7.681 woluminów, na koniec roku 2020 

wynosił 7.582 woluminów. 

Czytelnicy zarejestrowani - na początku roku zarejestrowano 374 czytelników,  na koniec roku 

liczba ta wynosiła 314 czytelników. 

Porównanie z rokiem 2019 - spadek o 60 czytelników. 

Wypożyczenia i udostępnienia w ciągu roku - 4.627 woluminów. 

Porównanie z rokiem 2019 - spadek o 2.583  wypożyczeń. 

Odwiedziny w bibliotece – 1.679 użytkowników. 

Porównanie z rokiem 2019 - spadek o 1.574 użytkowników. 
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Zakup księgozbioru – 304 pozycje. 

Ubytki księgozbioru  - 403 woluminów. 

Komputery -  w bibliotece użytkowane są trzy komputery, w tym jeden dostępny jest dla 

użytkowników biblioteki. 

 

4. Filia  Biblioteczna w Kaszczorze – biblioteka otwarta jest 3 dni w tygodniu. 

Księgozbiór - na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił 6.183 woluminów, na koniec roku 2020 

wynosił 6.126 woluminów. 

Czytelnicy zarejestrowani - na początku roku zarejestrowano 302 czytelników, na koniec roku 

liczba ta wynosiła 218 czytelników. 

Porównanie z rokiem 2019 - spadek o 84 czytelników. 

Wypożyczenia i udostępnienia w ciągu roku – 4.252 woluminów. 

Porównanie z rokiem 2019 - spadek o 2.601  wypożyczeń. 

Odwiedziny w bibliotece – 1.948  użytkowników. 

Porównanie z rokiem 2019 - spadek 2.642 użytkowników. 

Zakup księgozbioru – 290  pozycje. 

Ubytki księgozbioru  - 347 woluminów. 

Komputery - w bibliotece użytkowane są 2 komputery, w tym 1  dostępny jest dla 

użytkowników biblioteki. 

 

Ogólne dane dotyczące  BIBLIOTEKI: 

 

Liczba czytelników na 100 mieszkańców - 8,93. 

Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców- 133,21. 

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców – 8,72. 

Wydatki na zakup nowości wydawniczych – 29.209,14 zł. 

W tym:  

- wydatki na zakup nowości wydawniczych w ramach wkładu własnego - 18.989,14 zł, 

- wydatki na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego - 10.220,00 zł. 
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Formy promocji książki oraz inne rodzaje działalności BIBLIOTEKI Gminnego 

Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie zorganizowane w 2020 roku: 

 

STYCZEŃ 

– Pingwiny z lodowej krainy – zajęcia czytelnicze  dla grupy przedszkolnej - Bucz 

– Jestem kreską – zabawy z książką - głośne czytanie dla kl.Ib - Bucz 

– Kwiatek dla babci – warsztaty plastyczne dla kl.IIb - Bucz 

– W co się bawić z dziećmi? – wystawa książek - Bucz 

– Język angielski z seniorami UTW - warsztaty językowe - Przemęt 

– Zimowe wierszykowanie - zajęcia literackie dla przedszkolaków - Przemęt 

– Podróż dookoła Europy - Belgia, Holandia, Wielka Brytania, Grecja, Francja, Włochy 

- 6 dni zajęć animacyjnych dla dzieci z Gimny Przemęt - Przemęt  

– Patroni roku 2020 - gazetka – Mochy 

– Z cyklu „Czytanie na drugie śniadanie”- „W Krainie Pingwina”- zajęcia literacko-

plastyczne dla przedszkolaków - Mochy 

– Na ferie polecamy… zimowe opowieści dla dzieci- wystawa książek - Mochy 

- Kubuś Puchatek i Przyjaciele – głośne czytanie dla dzieci SP –  Kaszczor 

- Dobra książka na ferie – wystawa książek –  Kaszczor 

 

LUTY 

– Bałwan nie tylko ze śniegu – zajęcia plastyczno-czytelnicze dla kl. Ia - Bucz 

– Dzień Bezpiecznego Internetu – zajęcia edukacyjne dla kl.IIa - Bucz 

– Koty, kotki, koteczki, kocury…- zajęcia czytelnicze dla grupy przedszkolnej - Bucz 

– Tłusty czwartek, ostatki i zapusty czyli poznajemy tradycje - lekcja biblioteczna dla 

kl.III - Bucz 

– Pan Truskawka –głośne czytanie dla grupy przedszkolnej - Bucz 

– Wystawa obrazów Krzysztofa Olejniczaka - Bucz 

– Język angielski z seniorami UTW - warsztaty językowe - Przemęt 

– B jak Batory - z okazji 100. urodzin Gdyni - wystawa fotografii - Przemęt 

– Chory kotek - głośne czytanie dla przedszkolaków grupa Smerfów i Biedronek - 

Przemęt 

– M/S Batory. Wszyscy na pokład! - warsztaty literacko-plastyczne dla uczniów kl. I SP  

- Przemęt 
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– DBI - co to takiego?- gazetka - Mochy 

– Czytam i wiem - quiz dla klasy Ib SP ze znajomości książki pt. „Niezwykły dzień”- 

Mochy 

– Kocie opowieści- wystawa książek - Mochy 

– Z cyklu „Czytanie na drugie śniadanie”- „Koci świat” - zajęcia literacko-plastyczne dla 

przedszkolaków - Mochy 

– Dzień Bezpiecznego Internetu 2020 - zajęcia warsztatowe dla uczniów z klasy IIIb SP 

- Mochy 

– Świat dinozaurów- wystawa książek - Mochy 

– Z cyklu “Czytanie na drugie śniadanie”- “Dzień dinozaura” - zajęcia literacko-

plastyczne dla przedszkolaków - Mochy 

– Czytam i wiem- quiz dla klasy Ia SP ze znajomości książki pt. “Podróż w czasie”- 

Mochy 

- Zakochać się w czytaniu – wystawa książek –   Kaszczor 

- Franklin i  Walentynki – głośne czytanie dla przedszkolaków z udziałem  Dyrektor 

GCKiB w Przemęcie Agnieszki Kędziory – Kaszczor 

- Walentynka dla Biblioteki – zajęcia czytelniczo – plastyczne z grupą Misie  

z Przedszkola – Kaszczor 

- Dzień Bezpiecznego Internetu – dystrybucja materiałów edukacyjnych promująca 

bezpieczeństwo w sieci wśród dzieci i rodziców – Kaszczor 

- Koty i ich niezwykły świat – wystawa książek – Kaszczor 

- Dzień Kota – głośne czytanie w przedszkolu – Kaszczor 

MARZEC 

– Jakie zawody wykonują kobiety - zajęcia edukacyjno-plastyczne dla grupy 

przedszkolnej - Bucz 

– Bajka ,,O rybaku i złotej rybce” - zajęcia dla kl.0 w ramach akcji ,,Bibliotekarz  

w gościnie’’ - Bucz 

– Wyprawa na Grenlandię – test wiedzy o lekturze ,,Anaruk, chłopiec z Grenlandii” dla  

kl. III - Bucz  

– U fryzjera –wizyta pani fryzjerki w bibliotece - zajęcia edukacyjne dla kl. IIa - Bucz 

– W krainie ptaków – zajęcia czytelniczo - plastyczne dla grupy przedszkolnej - Bucz 

– Alberta szuka miłości - głośne czytanie dla przedszkolaków grupa Misiów - Przemęt 
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– Szukamy wiosny - zajęcia literacko-edukacyjne dla przedszkolaków grupa Słoneczniki 

- Przemęt 

– Język angielski z seniorami UTW - warsztaty językowe - Przemęt 

– Skąd się biorą dziury w serze - głośne czytanie grupa Starszacy - Przemęt 

– Z cyklu „Czytanie na drugie śniadanie”- „Międzynarodowy Dzień Pisarzy” - zajęcia 

literacko-plastyczne dla przedszkolaków - Mochy 

– Z cyklu „Czytanie na drugie śniadanie”- „Fiołkowy kapelusz” - zajęcia literacko-

plastyczne dla przedszkolaków- z udziałem Dyrektora GCKiB w Przemęcie Pani 

Agnieszki Kędziora - Mochy 

- O kobietach i dla kobiet – wystawa książek z okazji Dnia Kobiet – Kaszczor 

- Pisarz – kto to taki? – warsztaty dla wszystkich przedszkolaków z okazji 

Międzynarodowego Dnia Pisarzy – Kaszczor 

- Lokomotywa – jedzie pociąg z daleka – kolorowanie wagoników, gazetka oraz 

wycieczka do biblioteki – całe  przedszkole – Kaszczor 

KWIECIEŃ 

– Światowy Dzień Książki dla Dzieci – Przemęt 

MAJ 

– Znam tę powieść - konkurs dla młodzieży i dorosłych z okazji Tygodnia Bibliotek - 

Przemęt 

– Moja ulubiona  postać z książki - konkurs plastyczny z okazji Tygodnia Bibliotek - 

Przemęt 

– Laurka na imieniny Biblioteki - konkurs plastyczny z okazji Tygodnia Bibliotek 

– Baw się w łamigłówki z Biblioteką - konkurs z okazji Tygodnia Bibliotek - Przemęt 

- Zasmakuj w Bibliotece – wystawa książek z okazji Tygodnia Bibliotek – Kaszczor  

CZERWIEC 

– Cała Polska Czyta Dzieciom o zwierzętach - wirtualne głośne czytanie - Przemęt 

– Zabierz książkę na wakacje- gazetka - Mochy 

LIPIEC 

– Dla każdego, coś nowego – wystawa nowości książkowych - Kaszczor 

SIERPIEŃ 

– Wakacje z książką - wystawa – Przemęt 
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WRZESIEŃ 

– Narodowe Czytanie 2020 - wirtualnie - Kaszczor 

– Pewnego razu w Przemęcie ... - konkurs plastyczny na komiks - Przemęt 

– Moja Gmina Przemęt w przyszłości - konkurs plastyczny - Przemęt 

– Domowa spiżarnia czyli o przetworach na zimę - książki z przepisami - spotkanie 

Okazjonalnego Dyskusyjnego Klubu Książki - Mochy 

PAŹDZIERNIK 

 - Jesień z nowościami książkowymi – Przemęt 

LISTOPAD 

– Mój miś – konkurs plastyczny dla przedszkolaków - Bucz 

– Mój miś – wystawa prac konkursowych - Bucz 

– Pippi Pończoszanka - wystawa książek o przygodach Pippi z okazji 75 urodzin tej 

książkowej bohaterki - Mochy 

– O kim mowa? – łamigłówki dla „oczytanej” główki - zgaduj zgadula dla dzieci 

odwiedzających bibliotekę z okazji Dnia Postaci z Bajek - Mochy 

– 11 listopada- Święto Niepodległości – wystawa książek - Mochy 

– Pippi wychodzi na scenę – gminny konkurs na pacynkę 

- Miś bajkowym bohaterem – wystawa książek oraz pluszowych misiów z okazji 

Światowego Dnia Pluszowego Misia – Kaszczor 

GRUDZIEŃ 

– Stroik świąteczny bożonarodzeniowy - konkurs świąteczny dla seniorów - Przemęt 

– Szopka Bożonarodzeniowa - V edycja konkursu - Przemęt 

– Bajki z Kraju Mikołajów- wystawa książek dla dzieci- Mochy 

– Magiczne święta – dekoracja okienna oraz wystawa książek dla dzieci - Kaszczor 

W 2020 roku budżet biblioteki wynosił 363.220,00 zł. 

 

Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice. 

W gminie w 2020 r. funkcjonowało Gminne Centrum Kultury i Biblioteka  

w Przemęcie. Budynek GCKiB znajdujący się  w tejże miejscowości jest dostosowany  

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa działalność instytucji 

kultury w 2020 roku została znacząco ograniczona. Nie było możliwości organizacji 
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sztandarowych imprez plenerowych, dlatego GCKiB w Przemęcie zdecydowało się na 

przygotowanie wielu alternatywnych form udostępnienia oferty kulturalnej dla mieszkańców 

gminy Przemęt.  W kalendarz imprez organizowanych w 2020 roku wpisały się zarówno 

imprezy plenerowe o mniejszym zasięgu jak i działania prowadzone w sieci. 

 

Zorganizowane wydarzenia w 2020 roku: 

 

1. 6 stycznia 2020 r. - 6 stycznia 2020 r. w Przemęcie świętowaliśmy 101 rocznicę 

wybuchu Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Przemęckiej. Uroczystość tradycyjnie 

rozpoczęła się Mszą św. za Ojczyznę w przemęckim kościele farnym, którą celebrował 

ojciec Wcisło, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze. Na mszy, obok 

zaproszonych gości, obecne były liczne delegacje oraz poczty sztandarowe szkół i 

organizacji społecznych. Po raz drugi udział w uroczystości wzięła Kompania 

Honorowa Wojska Polskiego wraz z pocztem sztandarowym 3 Dywizjonu Artylerii 

Rakietowej w Sulechowie. Podczas Mszy Św. Antoni Fornalski, Prezes Koła 

Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Przemęcie, przedstawił rys 

historyczny o przebiegu Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Przemęckiej  

i kultywowaniu pamięci o naszych bohaterach. Po Mszy św. jej uczestnicy 

przemaszerowali na przemęcki rynek. Wśród przybyłych gości był senator Jan Filip 

Libicki. Nie zabrakło także przedstawicieli Powiatu Wolsztyńskiego i gmin go 

tworzących a także delegacji szkół i przedszkoli, organizacji społecznych, służb 

mundurowych, ochotniczych straży pożarnych, sołtysów. W uroczystości udział wzięli 

również harcerze z 7 Przemęckiej Drużyny Harcerskiej im. Jana Pawła II, którzy 

wspólnie z wojskiem pełnili wartę honorową przy tablicach pamięci. Gospodarzami 

uroczystości byli Wójt Gminy Przemęt, Janusz Frąckowiak; Zastępca Wójta Gminy 

Przemęt, Waldemar Kalitka; Prezes Koła Towarzystwa Pamięci Powstania 

Wielkopolskiego w Przemęcie, Antoni Fornalski; Przewodnicząca Rady Gminy 

Przemęt, Elżbieta Wita oraz Zastępca Dowódcy 3 Dywizjonu Artylerii Rakietowej  

w Sulechowie major Włodzimierz Wiśniewski. Wójt Gminy Przemęt, Janusz 

Frąckowiak, podczas swojego przemówienia podkreślił, iż wchodzimy w drugie 

stulecie niepodległości, o którą musimy dbać oraz działać dla dobra naszej 

wolności. Podczas uroczystości odczytano apel pamięci ku czci poległych w walkach 

narodowowyzwoleńczych oraz liczne delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły 
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znicze pod tablicami upamiętniającymi poległych bohaterów Ziemi Przemęckiej. 

Uroczystość zakończyło odśpiewanie „Roty” oraz odegranie Pieśni Reprezentacyjnej 

Wojska Polskiego.    

 

2. WOŚP – 28 Finał WOŚP odbył się 12.01.2020 r. na sali GCKiB w Przemęcie. Już po 

raz kolejny instytucja kultury w Przemęcie przyłączyła się do organizacji zbiórki na 

rzecz fundacji Jerzego Owsiaka. W programie artystycznym wystąpili przedszkolacy, 

zespoły, kluby oraz lokalni artyści z terenu Gminy Przemęt. Co roku aktywnie udzielają 

się strażacy OSP prezentując pokaz z udzielania pierwszej pomocy oraz przejażdżki 

wozem strażackim. Byli z nami przemęccy członkowie klubu RAPTOR OFF ROAD  

z Leszna, którzy przeprowadzali przejażdżki pojazdami terenowymi oraz dorzucili nie 

małą kwotę organizując zbiórkę wśród członków klubu. Ponadto zbiórkę 

przeprowadzało 29 wolontariuszy ze szkół w: Starkowie, Radomierza, Kaszczoru, 

Moch, Przemętu oraz harcerze z 7 Drużyny Przemęckiej im. Jana Pawła II i GCKiB  

w Przemęcie. Łącznie została zebrana kolejna rekordowa kwota: 25.618,49 zł.  

 

3. Jubileusz „Zaczarowanej Dorożki” -  26.01.2020 r. grupa teatralna „Zaczarowana 

Dorożka”, działająca przy Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Przemęcie, 

obchodziła dziesiąte urodziny. Jubileuszowy wieczór rozpoczęła impresja, w której 

głównym bohaterem był Hamlet. Wykorzystano fragmenty wiekopomnego dzieła 

Szekspira, „Studium o Hamlecie” ’ Stanisława Wyspiańskiego oraz wiersze Zbigniewa 

Herberta, natomiast w drugiej części grupa zagrała „Królową Śnieg” Andersena. Wśród 

licznie zebranych gości był Wicewójt – Pan Waldemar Kalitka oraz Przewodnicząca 

Rady Gminy Przemęt – Pani Elżbieta Wita, która odczytała list gratulacyjny  

w imieniu Wójta Gminy Przemęt Janusza Frąckowiaka oraz Rady Gminy. Gościem był 

również Dyrektor Centrum Kultury w Śmiglu – Pan Eugeniusz Kurasiński , który 

pogratulował grupie jubileuszu także w imieniu pracowników reprezentowanej przez 

niego instytucji. Dyrektor GCKiB w Przemęcie – Pani Agnieszka Kędziora oraz 

instruktorka grupy – Pani Kinga Kaźmierczak, wręczyły pamiątkowe statuetki, 

zasłużonym działaczom na rzecz „Zaczarowanej Dorożki”.  

4. Mażoretkowe Show – Była to pierwsza impreza na terenie Gminy Przemęt, w której 

zaprezentowały się  mażoretki „VENA” z Przemętu, „TWINS” z Włoszakowic, 

„VERVA” z Krzywinia oraz „NUTKI” z Lipna. Zespoły prowadzą p. Karolina Prałat  
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i p. Małgorzata Kujawa instruktorki, które od 2013 r. współpracują z Gminnym 

Centrum Kultury i Biblioteką w Przemęcie. Podczas show w Mochach wszystkie 

tancerki grup, w każdej kategorii wiekowej mieli okazje zobaczyć ich bliscy, ale nie 

tylko. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli samorządów lokalnych, którzy z dumą 

podziwiali dzieci i młodzież ze swoich gmin. Mażoretki to pełen gracji sport, który od 

lat w naszej okolicy cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Spotkanie w Mochach 

było tego najlepszym dowodem.  

 

5. Koncert Karnawałowy Młodzieżowej Orkiestry Dętej - Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

GCKiB w Przemęcie zapisała się już na stałe w kalendarzu imprez organizując koncerty 

karnawałowe o różnej tematyce. Tym razem koncert odbył się 23.02.2020 r. pod hasłem 

„Hej wesele”. Muzyka, taniec i śpiew – tego nie zabrakło. Jak to na weselu było też i co 

zjeść. Podczas koncertu można było usłyszeć największe hity muzyki weselnej, 

przeboje polskie i zagraniczne z partiami solowymi. Koncerty te charakteryzują się 

dialogiem między orkiestrą, a publicznością. Tym razem zebrana publiczność odegrała 

gości weselnych „Pary Młodej”, której nie zabrakło, biorąc udział w obrzędach 

weselnych. W koncercie wzięło udział ok. 180 osób.  

 

6. Dzień Kobiet – impreza odbyła się 8 marca 2020 roku w sali GCKiB w Przemęcie. W 

programie wystąpił Andrzej Płuciniczak wychowanek zespołu „Gioielli” działający 

przy GCKiB w Przemęcie, prowadzony przez p. Urszulę Dopierałę oraz kabaret „Made 

in China”, w programie „Tylko dla dorosłych”. Zawodowi kabareciarze  

z zielonogórskiego zagłębia kabaretowego, który od lat ma swoją zasłużoną renomę w 

całym kraju. Tradycją podczas tego dnia jest pieczenie pączków przez jedno z Kół 

Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Przemęt. W 2020 roku pyszne słodkości 

przygotowały Panie z KGW w Popowie Starym. 

 

7. Dzień Sołtysa – 11 marca 2020 roku w sali Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki  

w Przemęcie odbyła się uroczystość z okazji święta Sołtysów. Jak podkreślił Wójt 

Gminy Przemęt Pan Janusz Frąckowiak sołtys jest najniższym szczeblem,  

ale i zarazem pierwszym w drabinie organów administracji samorządowej, który ma 

bezpośrednią wiedzę i łączność z mieszkańcami sołectwa. W spotkaniu uczestniczyli 
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Wójt Gminy Przemęt Pan Janusz Frąckowiak, Zastępca Wójta Pan Waldemar Kalitka, 

radni gminy Przemęt oraz sołtysi. 

 

8. Święto Konstytucji 3 Maja – w 2020 roku obchody święta Konstytucji 3 maja odbyły 

się w innej formie. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią odbyła się uroczysta 

Msza św, w której uczestniczyli włodarze gminy – Wójt Gminy Przemęt - Janusz 

Frąckowiak, Zastępca Wójta – Waldemar Kalitka oraz Przewodnicząca Rady Gminy  

Elżbieta Wita. Po uroczystej mszy złożono kwiaty pod pomnikiem na przemęckim 

rynku. Kwiaty złożyli włodarze gminy oraz przedstawiciele innych jednostek. 

 

9. Kino samochodowe - 29 maja 2020 roku na stadionie w Przemęcie zostało 

zorganizowane Kino samochodowe -  Poland Tour 2020 . Po raz pierwszy mieszkańcy 

gminy mogli uczestniczyć w takim wydarzeniu. Niecodzienna forma prezentacji hitów 

kinowych była dla uczestników bardzo atrakcyjna i cieszyła się dużym 

zainteresowaniem. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia dwóch filmów Mayday  

i Bad Boy, które oglądali w swoich prywatnych samochodach. 

 

10. Warsztatowe lato z GCKiB – w lipcu i sierniu GCKiB w Przemęcie, wychodząc 

naprzeciw potrzebom mieszkańców, zorganizowało warsztatowe lato z GCKiB, w skład 

którego wchodziły: 

 Plener malarski - „Gmina jak malowana – oczami dziecka” prowadzony przez 

Dagmarę i Bartłomieja Sroka. Plener odbywał się w 11 miejscowościach gminy. 

Uczestnicy mieli możliwość poznania walorów przyrodniczych terenu gminy Przemęt 

oraz uwiecznienia go na kartce papieru farbami.  W plenerze wzięło udział blisko 120 

dzieci. Plener malarski został zakończony wernisażem prac uczestników. 

 Warsztaty teatralne prowadzone przez profesjonalnego aktora P. Piotra Lizaka – 

pedagoga teatralnego. Uczestnicy zajęc mieli możliwość poznania różnych technik gry 

aktorskiej. 

 Warsztaty tańca towarzyskiego - „Tanecznym krokiem w wakacje” - prowadzone 

przez znakomitego tancerza, zdobywcę wielu nagród w dziedzinie tańca towarzyskiego, 

mieszkańca naszej gminy Mateusza Frąckowiaka. Uczestnicy zajęć poznali 

podstawowe kroki różnych stylów tańca oraz przygotowali choreografię taneczną. 
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11. Kreatywny Tydzień 

 Warsztaty kukiełkowe- w okresie 27.07-29.07.2020 r. odbyły się warsztaty 

kukiełkowe. Przez trzy dni uczestnicy mieli możliwość wykonać własną kukiełkę na 

bazie skarpety, dowiedzieć się podstawowych informacji na temat teatru oraz stworzyć 

scenariusz, scenografię i wcielić się we własnoręcznie wykonanych bohaterów. Puentą 

trzydniowych warsztatów było przedstawienie kukiełkowe z udziałem wszystkich 

uczestników. Pacynki po zakończeniu dzieci zabrały ze sobą do domu. 

 Warsztaty tworzenia łapaczy snów – 30.07.2020 r. w ramach „Kreatywnego 

Tygodnia dzieci z terenu gminy Przemęt wzięły udział w tworzeniu łapaczy snów. 

Uczestnicy własnoręcznie przygotowali łapacz snów z kolorowych niteczek, koralików, 

wstążek i piórek. 

 Warsztaty robienia slimów 31.07.2020 r. dla uczestników „Kreatywnego Tygodnia” 

zorganizowano warsztaty robienia slimów. Dzieci z chęcią tworzyły slimy  

z bezpiecznych dla nich produktów – pianki do golenia i płynu do soczewek 

kontaktowych. Wszytko odbywało się pod okiem prowadzących warsztaty. Każdy mógł 

stworzyć swojego indywidualnego slima i zabrać go do domu 

 

12. Wystawa Klocków LEGO – 1 i 2 sierpnia 2020 roku w sali GCKiB w Przemęcie 

odbyła się wystawa klocków LEGO. Wystawa była podsumowaniem „Kreatywnego 

Tygodnia”. Odwiedzający mieli okazję zobaczyć niecodzienną wystawę modeli 

zbudowanych z klocków LEGO oraz mogli sami bawić się klockami przy specjalnych 

stołach do zabawy. Wystawę odwiedziło przez 2 dni łącznie ok. 800 osób. Całość 

została zorganizowana przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 

 

13. Wakacyjny blok zajęć na plaży w Osłoninie 

 Rzeźbienie w piasku 

Dnia 24.08.2020 r. Na gminnej plaży w Osłoninie odbył się event, w którym każdy 

chętny mógł chwycić za łopatkę czy wiaderko i popłynąć wyobraźnią. Na piasku 

powstało miasto z własnym systemem dróg, zamkami i wieloma innymi cudami. Każdy 

chętny mógł opuścić miejsce zabawy zabierając ze sobą na pamiątkę balona z logiem 

gminy. 
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 Bitwa na balony z wodą  

Dnia 28.08.2020 r. Odbyła się „bitwa” na balony napełnione wodą. Na terenie gminnej 

plaży w Osłoninie uczestnicy wydarzenia zostali podzieleni na 3 drużyny. Pierwszym 

zadaniem było napełnić balony wodą a następnie wykopać na plaży „okopy”, w których 

dzieci mogły się skryć przed atakiem drużyny przeciwnej. Całej zabawie towarzyszyło 

wiele śmiechu i radości ze strony najmłodszych. 

 

14. Średniowieczny Jarmark Cysterki –odbył się 11 września 2020 r. W tym roku  

X Średniowieczny Jarmark Cysterski przybrał inną formę. Wydarzenie połączone było 

z jubileuszem 810-lecia Ziemi Przemęckiej. Impreza rozpoczęła się od korowodu, 

w którym uczestniczyli włodarze gminy,  radni gminy, dyrektorzy szkół i przedszkoli, 

kierownicy wydziałów, jednostek oraz sołtysi i zaproszeni goście. Uczestnicy 

korowodu przemaszerowali ulicami Przemętu w pięknych średniowiecznych strojach 

aż do kościoła św. Jana Chrzciciela. Tam odbyła się uroczysta Msza św., którą 

prowadził Opat Eugeniusz Augustyn – prawdziwy Cysters z opactwa w Wąchocku. Po 

mszy na murach kościoła św. Jana Chrzciciela został wyświetlony pokaz laserowy 

przedstawiający historię powstania Przemętu i dzieje Ziemi Przemęckiej. 

 

15. Święto Niepodległości - ze względu na pandemię koronawirusa odbyło się w bardzo 

ograniczonym stopniu. Wydarzenie rozpoczęła Msza św. w intencji ojczyzny. 

Następnie pod pomnikiem na przemęckim rynku złożyli kwiaty Wójt Gminy Przemęt 

Pan Janusz Frąckowiak i Przewodnicząca Rady Gminy Przemęt Pani Elżbieta Wita oraz 

delegacje. 

Konkursy: 

 

1. Konkurs na „Elektroniczną Kartkę Wielkanocną” (marzec 2020 r.) - odbył się  

w formie on-line. Głównym celem konkursu było propagowanie tradycji związanej  

z tematyką świąt wielkanocnych. Uczestnictwo w nim pomogło w rozwijaniu 

wyobraźni oraz pobudziło aktywność twórczą dzieci. Konkurs rozwijał wrażliwość 

estetyczną, kształtował kreatywność oraz rozwijał umiejętność korzystania z 

możliwości programów graficznych. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z 

Gminy Przemęt. Wzięło w nim udział 19 osób w 4 kategoriach wiekowych. 
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2. Konkurs na „Rodzinny stroik wielkanocny” (marzec 2020 r.) - odbył się w formie 

on-line. Wzięło w nim udział 20 prac. Konkurs był adresowany do rodzin z terenu 

gminy Przemęt. Głównym jego celem było zaangażowanie całej rodziny w 

podtrzymywanie tradycji wielkanocnych, kultywowanie tradycji tworzenia stroików 

świątecznych z pokolenia na pokolenie oraz nawiązanie bliższych relacji rodzinnych 

przez wspólne wykonywanie prac plastycznych.  

 

3. Konkurs „Zarażamy twórczością” (kwiecień 2020 r.) - czyli konkurs na nagranie 

wierszyka lub piosenki o zdrowiu  Konkurs  wymagał od uczestników stworzenia 

autorskich tekstów i osobistego wykonania. Konkurs miał zasięg powiatowy. Konkurs 

odbył się w formie on – line. Na konkurs wpłynęło 6 prac spełniające kryteria 

regulaminu. 

 

4. Konkurs Kulinarny podczas Średniowiecznego Jarmarku Cysterkiego –  

12 września 2020 roku w ramach Średniowiecznego Jarmarku Cysterskiego 

zorganizowany został konkurs kulinarny, podczas którego przedstawicielki kół 

gospodyń wiejskich przygotowały swoje popisowe, średniowieczne, wykwintne 

potrawy. Komisja konkursowa oceniła walory smakowe, staranność wykonania 

potrawy, oraz nawiązanie do tematyki konkursu. Po ocenie wszystkich kryteriów 

konkursu jury wyłoniło zwycięskie koła i wręczyła wszystkim paniom nagrody. 

Podczas konkursu uczestniczyło 10 kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Przemęt: 

KGW Borek, KGW Bucz, KGW Kaszczor, KGW Kluczewo, KGW KGW Osłonin, 

KGW Perkowo, KGW Popowo Stare, KGW Radomierz, KGW Solec, KGW Starkowo.  

 

5. Konkurs „Gmina jak marzenie” (październik 2020 r.) - organizatorami konkursu byli 

Urząd Gminy Przemęt oraz GCKiB w Przemęcie. Celem konkursu było zaangażowanie 

najmłodszych mieszkańców gminy Przemęt w proces kreowania polityki przestrzennej 

i społecznej, identyfikowanie ze swoim miejscem zamieszkania oraz kształtowanie 

zainteresowań architekturą „małej ojczyzny”. Uczestnikami konkursu byli 

przedszkolacy, uczniowie kl. I – VIII SP oraz szkoły ponadpodstawowej. W konkursie 

wzięło udział 109 prac. Najczęściej powtarzające się to zoo, nowoczesne ścieżki 

rowerowe, baseny, plaże w otoczeniu nowoczesnych parków zielonych, parków 

linowych i wodnych, kina, teatry, nowoczesne place zabaw, zimowe lodowisko, stacje 
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z ładowarkami do samochodów elektrycznych, schronisko dla zwierząt bezdomnych, 

skateparki, jump areny, wesołe miasteczka.  

 

6. Stroik bożonarodzeniowy dla seniorów (grudzień 2020 r.) - adresowany był do 

seniorów z terenu Gminy Przemęt. Jego przeprowadzenie było możliwe dzięki 

zaangażowaniu GOPS w Przemęcie i Pań pracujących w Dziennym Domu Pomocy 

Senior+ w Błotnicy. Na konkurs zgłoszono 12 pięknych stroików bożonarodzeniowych, 

a Komisja Konkursowa przyznała wyróżnienia dla wszystkich jego uczestników.  

 

7. Szopka bożonarodzeniowa (grudzień 2020 r.) - adresowany  był do przedszkolaków  

i uczniów szkoły podstawowej z terenu Gminy Przemęt.  W 2020 roku odbyła się  

V edycja tego konkursu, ale jak co roku cieszył się sporym zainteresowaniem.  

Do konkursu przesłano 37 prac. 

 

8. Konkurs „Pewnego razu w Przemęcie” (sierpień 2020 r.) -  zorganizowany został  

z okazji 810 – lecia Przemętu. Konkurs adresowany był dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Przemęt. Konkurs polegał na stworzeniu komiksu przedstawiającego wydarzenia 

związane z Ziemią Przemęcką. Nadesłano 15 prac konkursowych. 

Działania on-line GCKiB w Przemęcie w 2020 roku: 

1. Cykl filmów edukacyjnych „Edusie” - w 2020 roku Gminne Centrum Kultury 

 i Biblioteka w Przemęcie wyemitowało cykl 6 odcinków filmu dla dzieci pn. „Edusie”. 

Film miał na celu w sposób przedstawienie najmłodszym jak dbać o siebie, o zdrowie 

w trudnym czasie jakim jest epidemia koronawirusa. W filmie znalazły się ważne 

informacje dotyczące wirusa oraz jak się przed nim chronić. W odcinkach wystąpiły 

lalki – pacynki Mela i Piotruś, które uczyły dzieci jak dbać o zdrowie. Film został 

wyemitowany na kanale youtube i miał zasięg krajowy. 

2. Nagranie filmu dla dzieci „Urodziny Kubusia w Krainie Kwitnącej Konwalii” -  

z okazji Dnia Dziecka pracownicy GCKiB w Przemęcie przygotowali film 

przedstawiający urodziny Kubusia w Krainie Kwitnącej Konwalii. Fabuła filmu 

odbywała się w Przemęcie oraz na wieży widokowej w Siekowie. Autorem scenariusza 

była P. Kinga Kaźmierczak, aktorami pracownicy GCKiB w Przemęcie. 
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3. Hot16chellenge – Gminne Centrum Kultury i biblioteka w Przemęcie zostało 

nominowane przez „Edusie” do wzięcia udziału w akcji zbiórki pieniędzy na walkę 

z koronawirusem. Pracownicy GCKiB chętnie przyłączyli się do akcji i ułożyli krótką 

rymowankę dotyczącą obecnej sytuacji epidemicznej. 

4. Nagranie utworu „Dni, których nie znamy” - w 2020 roku GCKiB w Przemęcie 

przyłaczyło się do akcji nagrania przez pracowników instytucji kultury utworu Marka 

Grechuty „Dni, których nie znamy”. 29 maja 2020 roku wszystkie instytucje kultury 

 w kraju z okazji Dnia Działacza Kultury biorące udział w akcji wyemitowały 

wykonany przez siebie utwór. Pracownicy i instruktorzy GCKiB w Przemęcie  

z zaangażowaniem wykonali piosenkę i zaprezentowali swoje umiejętności wokalne  

w sieci. 

Imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne.    

 Już od wielu lat Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie jest głównym 

organizatorem bardzo popularnych w naszym regionie rajdów rowerowych, spływów 

kajakowych. W wyprawach tych uczestniczą miłośnicy aktywnego wypoczynku zarówno  

z gminy jak i spoza regionu. Cechą charakterystyczną naszych rajdów jest fakt, iż zawsze mają 

one swój temat związany z poznaniem ciekawych miejsc regionu.  

W roku 2020 zostały zrealizowano: 

 

1. XXX Przemęcki Jubileuszowy Rajd Rowerowy „Wczoraj i Dziś” 

Rajd odbył się 27.09.2020 r. W rajdzie wzięło udział 37 osób. Trasa rajdu prowadziła 

przez Kluczewo, Bucz, Sączkowo, Błotnicę, Olejnicę i Osłonin. Z powodu brzydkiej 

pogody tradycyjna forma rajdu rowerowego zamieniona została na wycieczkę 

autokarową po wszystkich zaplanowanych punktach. Pomimo zmiany formy rajd 

zachował edukacyjny charakter. Przedstawione na nim zostały najnowsze inwestycje 

Gminy Przemęt, umożliwiając uczestnikom zwiedzenie ich. Rajd zakończył się  

w siedzibie GCKiB, gdzie odbył się koncert Andrzeja Płuciniczaka, uroczyste 

podsumowanie, poczęstunek oraz zakończenie Rajdu. 

Ponadto zorganizowano: 

1. Spływ Kajakowy  

Dnia 09.08.2020 r. odbył się spływ kajakowy. Uczestnicy pokonali trasę z wieleńskiego 

ośrodka „Krokus” do Wyspy Konwaliowej i z powrotem. Na wodę wypłynęło 18 
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kajaków. 28 uczestników wspieranych przez kierownika spływu oraz ratowników 

pokonało w świetnych humorach całą trasę. Na zakończenie spływu uczestników 

czekało ognisko w ośrodku „Krokus”. 

 

Nowością dla mieszkańców gminy była organizacja gier terenowych, adresowanych do 

dzieci i młodzieży. W 2020 roku odbyły się 2 gry terenowe: 

 

1. Gra Nocna „TROPiciele”  

Dnia 7.08.2020 r. odbyła się nocna gra terenowa „Tropiciele”. 17 uczestników pod 

osłoną nocy, w towarzystwie latarek musiało wykazać się znajomością Gminy Przemęt, 

orientacją w terenie oraz pomysłowością. Każdy z uczestników posiadał element 

odblaskowy celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa po zmroku. Do każdej  

z 3 drużyn przydzielony został opiekun z GCKiB. Na koniec na wszystkich czekały 

drobne upominki oraz ognisko. 

 

2. Gra terenowa „TROPiciele- Śladami Powtańców Warzawskich” 

Gra odbyła się 04.09.2020 r. wzięło w niej udział 34 dzieci z terenu Gminy Przemęt. 

Wszyscy chętni podzieleni zostali na 4 zespoły, każdemu zespołowi przydzielony został 

opiekun z GCKiB. Na wyposażeniu każdego uczestnika był również ze względów 

bezpieczeństwa element odblakowy. W godzinach 18:00-22:00 uczestnicy 

skonfrontowani zostali z takimi zadaniami jak mn. zaszyfrowane wiadomości, 

resuscytacja krążeniowo-oddechowa z użyciem fantoma czy poszukiwanie ukrytych 

przedmiotów z pomocą wykrywacza metali. Ostatnim punktem był pokaz broni  

i umundurowania Powstańczego oraz tematyczna prelekcja. Gra współorganizowana 

była przez Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości działającym przy 

Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie oraz 7 Przemęcką Drużynę Harcerską. 

Całość zakończyła się rozdaniem dyplomów, upominków oraz ogniskiem  

z kiełbaskami. 

 . 

Inne działania prowadzone przez GCKiB w Przemęcie: 

 

1. Cyfrowa Wielkopolska 65+ - Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie,  

w 2017 r. podpisało deklarację gotowość mieszkańców Gminy Przemęt do wzięcia 
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udziału w Projekcie „Cyfrowa Wielkopolska”, który skierowany był do seniorów 65+. 

Beneficjentem tego programu była Fundacja Partycypacji Społecznej  

w Poznaniu. Celem głównym Projektu był rozwój kompetencji cyfrowych  

w wymiarze informatycznym, informacyjnym i funkcjonalnym, a przez to rozbudzenie 

potrzeb na wykorzystanie narzędzi cyfrowych w celu poprawy funkcjonowania 

uczestników w wymiarze społecznym, ekonomicznym i obywatelskim. Kurs rozpoczął 

się 17 września 2020 r., do którego przystąpiło 33 seniorów z naszej gminy, którzy 

ukończyli 65 rok życia i przez okres 3 miesięcy, uczestnicy rozwijali swoje  

kompetencje cyfrowe. Kurs dzielił się na zajęcia komputerowe oraz projekty 

animacyjne. Zajęcia animacyjne to praktyczne zajęcia, podczas których Seniorzy uczyli 

się wykorzystywać w praktyce zdobytą już wiedzę na zajęciach komputerowych. Do 

tego każdy uczestnik otrzymał tablet. Efektem finałowym zajęć animacyjnych we 

wszystkich grupach było opracowanie graficzne pokrowca na tablet. 

Kurs ukończyły wszystkie osoby, podkreślając, że wiedza jaką nabyły pomoże im  

w codziennym funkcjonowaniu, tak bardzo rozwiniętym pod względem 

informatycznym. W dniu 29 grudnia 2020 r. obyły się ostatnie zajęcia  

z komputeryzacji, a tym samym zakończył się projekt „Cyfrowa Wielkopolska”. Na 

zakończeniu projektu obecni byli: Dyrektor GCKiB w Przemęcie p. Agnieszka 

Kędziora, która pogratulowała seniorom ukończenia szkolenia i wiedzy informatycznej 

jaką nabyli podczas zajęć , p. Łukasz Wojciechowski pracownik GCKiB w Przemęcie, 

koordynator projektu oraz trener p. Dariusz Piotrowski, który wręczył certyfikaty 

ukończenia kursu i etui na tablety, graficznie opracowane przez uczestników szkolenia. 

 

2. Wydanie książki Pana Antoniego Fornalskiego „Pro Memoria Powstańcy 

Wielkopolscy 1918/1919 Ziemi Przemęckiej”. Książka została wydana przez GCKiB 

w Przemęcie pod honorowym patronatem Wójta Gminy Przemęt. Nakład to 420 szt. 

Książka  liczy ponad 160 stron i jest pierwszą próbą przedstawienia całościowej 

problematyki kultywowania tradycji Powstania Wielkopolskiego na terenie Ziemi 

Przemęckiej.  

Antoni Fornalski w sześciu kolejnych rozdziałach omawia: 

 Kalendarium Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 na Ziemi Przemęckiej; 

 Działalność kombatancka uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919 na 

Ziemi Przemęckiej w okresie międzywojennym; 
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 Losy Powstańców Wielkopolskich  w okresie okupacji niemieckiej; 

 Działalność kombatancka uczestników Powstania Wielkopolskiego po II wojnie 

światowej; 

 Kalendarium kultywowania pamięci o Powstańcach Wielkopolskich 1918/1919 na 

Ziemi Przemęckiej; 

 Spis Powstańców Wielkopolskich 1918/1919  Ziemi Przemęckiej. 

 

3. Remont Wieży widokowej w Siekowie - Od 13 do 20 lipca 2020 roku trwał  remont 

wieży widokowej w Siekowie. Pod koniec czerwca bieżącego roku została podpisana 

umowa pomiędzy Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie, a Zakładem 

Remontowo – Wykończeniowym Piotra Kaczmarka z Moch, na wykonanie prac 

remontowych. Zakres prac obejmował m.in. wymianę deskowania spoczników 

schodowych, nałożone zostaną na całą konstrukcje drewnianą wieży antykorozyjne 

powłoki malarskie. Dokręcone zostały wszystkie połączenia konstrukcji schodów oraz 

wymienione skorodowane belki konstrukcji wieży oraz uszkodzone deski schodów. 

Renowację przeszły też altanki przy wieży. Naprawione zostały uszkodzone wejście do 

winnicy oraz ogrodzenie wieży.  

 

W wydarzeniach, w których mogła uczestniczyć publiczność i uczestnicy wzięło udział ok. 

4.000 osób. W działaniach on-line udział wzięło ok. 10.000 osób. 

Wydarzenia kulturalne wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 163.787,61 zł. 

Na remont wieży wydatkowano kwotę 22.300,00 zł. 

Wydanie publikacji książkowej wiązało się z poniesieniem kosztów w wysokości 16.000,00 zł. 

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla ośrodka kultury wynosił 847.000,00 zł oraz dotacja 

celowa 60.000,00 zł. 

Razem dotacja z budżetu gminy dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie 

wynosił 1.270.220,00 zł. 

 

Przy gminnym Centrum Kultury w 2020 roku działało 7 grup artystycznych.  

Z uwagi na pandemię koronawirusa od marca 2020 roku zajęcia sekcji artystycznych 

prowadzone były w trybie on-line. To nie zniechęciło członków grup do aktywnego 

uczestnictwa w zajęciach.  
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Grupy artystyczne działające w 2020 roku: 

 

1. Grupa Mażoretek „VENA” - grupa taneczna działająca od 2013 roku, w której 

uczestniczy 67 dziewczyn w trzech grupach – junior, kadet, senior. Grupę prowadzą 

instruktorki Karolina Prałat i Małgorzata Kujawa. Mażoretki „Vena” - przystąpiły   

w kwietniu 2020 r  do Mistrzostw Polski Mażoretek on-line. Na konkurs zostały 

zgłoszone choreografie solowe oraz choreografie grupowe. W dniu 26 kwietnia 2020 r. 

ogłoszono wyniki. Dziewczyny uzyskały tytuły: 

I Wicemistrz Polski – Vena Przemęt - Formacja baton juniorki cała grupa, 

II Wicemistrz Polski – Nikola Szuster i Oliwia Szymańska – Vena Przemęt duo/trio 

buława junior 

Do konkursu dziewczyny przygotowały instruktorki: Karolina Prałat oraz Małgorzata 

Kujawa. 

Mażoretki „Vena” GCKiB w Przemęcie, w maju 2020 r., reprezentowały nasz kraj 

na MŚ Online World Champion Majorettes – WAMT- World Association of 

Majorette-sport and Twirling w Chorwacji, na które instruktorki zespołu Małgorzata 

Kujawa i Karolina Prałat zgłosiły 5 układów. Dziewczyny spisały się na medal 

zdobywając: 

1 miejsce tytuł Mistrza Świata duo mace junior– Oliwia Szymańska i Nikola 

Szymańska; 

2 miejsce tytuł I vice Mistrz Świata team baton open junior– Nikola Szuster, 

Aleksandra Frąckowiak. Wanessa Skorupka, Amelia Majchrowicz, Martyna Jasińska, 

Lidia Kurasińska ,Zuzanna Dworczak, Zuzanna Kruk, Wiktoria Brożyńska , Monika 

Stasik Julia Wolnik, Jessica Antkowiak, Kinga Jakielczyk, Lidia Zapłata, Olga 

Szymanowska, Anna Kalitka , Oliwia Szymańska, Eliza Dobijata, Maria Dobijata, 

Kamila Sadowska, Kaja Ziółkowska, Maja Ziółkowska, Emilia Babuszkiewicz, 

Natalia Mendykowska, Zuzanna Styzińska, Nikola Lisiak; 

2 miejsce tytuł I vice Mistrz Świata trio baton open senior– Daria Budzińska, 

Kamila Kostrzewa i Dominika Kalitka; 

3 miejsce tytuł II vice Mistrz Świata duet baton open senior– Maja Szymańska  

i Maja Wojciechowska; 
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3 miejsce tytuł II vice Mistrz Świata mini mace senior– mażoretki „Vena” – Maja 

Szymańska i Maja Wojciechowska , Daria Budzińska, Kamila Kostrzewa.  

 

Mażoretki „Vena” - Ambasadorkami Wielkopolskiej Kultury - Z początkiem 

lutego 2020 r. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie zgłosiło Mażoretki 

„Vena” do konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 

– AMBASADOR WIELKOPOLSKIEJ KULTURY. 6 marca 2020 r. Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego zatwierdził wykaz podmiotów, które w roku 2020 będą 

reprezentować Wielkopolskę podczas międzynarodowych przedsięwzięć 

artystycznych, odbywających się poza granicami Polski. Wśród nich NASZE 

MAŻORETKI. Otrzymaliśmy 10 000,00 zł dofinansowania na udział Grupy Mażoretek 

VENA w Mistrzostwach Świata Mażoretek “World Association of Majorette – Sport 

and Twirling” w miejscowości Crikvenica (Chorwacja). Mistrzostwa miały się 

rozpocząć 12 czerwca  2020r. . Niestety wprowadzone obostrzenia Covid 19 na świecie 

uniemożliwiły wyjazd naszym mażoretkom z powodu odwołania mistrzostw.  

Działania online  mażoretek „Vena” GCKiB w Przemęcie w 2020 roku: 

 „ZOSTAŃ W DOMU I ĆWICZ” - była to akcja, która miała zachęcić do prób  

i aktywności muzycznej w warunkach domowych. Zabawa polegała na wzajemnej 

nominacji zespołów, grup tanecznych itp., które publikowały na stronie internetowej 

zdjęcie z instrumentem podczas prób domowych. Nominowane przez Orkiestrę Dętą  

z Przemętu. 

 

 Chellange " zostań w domu i tańcz " - Mażoretki Vena brały udział w Chellang, który 

miał na celu nagranie sekwencji tanecznych przy użyciu rekwizytu tak by w rezultacie 

był efekt, że tancerki rzucają do siebie pałeczki. Wspólnie stworzyły choreografie którą 

opublikowały na majówkę. 

 

 7 urodziny Veny - Mażoretki w Maju obchodziły 7 urodziny z tej okazji przygotowały 

filmik" jak ze zwykłej dziewczyny stały się Mażoretką". Film nagrała każda tancerka 

prezentując siebie w normalnym stroju oraz w mundurze. Całość połączyły w jedność 

dając ostateczny efekt rzucania do siebie pędzlem do makijażu. 
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 #hot16challenge - Pod koniec maja Mażoretki zostały nominowane przez Gminne 

Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie. Mażoretki wymyśliły rymowanki związane 

z pandemią. Ubrane w mundury zaśpiewały go tworząc hymn zespołowy. 

 

 Konkurs Taniec z Mamą - Mażoretki brały udział w konkursie Taniec z Mamą 

zorganizowany z okazji Dnia Matki. Konkurs polegał na nagraniu wspólnej choreografii  

z Mamą. W konkursie brało udział 30 choreografii. Tancerka Iga Gorzelniak wraz z 

Mamą Sandra wywalczyły 1 miejsce. 

 

 Dzień Dziecka - Najmłodsze Mażoretki brały udział w zabawie fotograficznej. Każda  

z tancerek musiała ubrać się w mundur, uczesać się i ucałować jak na występ i zrobić 

sobie zdjęcie. 1 czerwca zdjęcia zostały opublikowane na stronę. 

 

 Konkurs Taniec z Tatą -  Tata w roli Mażoretki !! Z okazji Dnia Ojca został 

zorganizowany konkurs mażoretek taniec z Tatą. Zgłoszono 16 choreografii. Nasza 

Tancerka Anna Kalitka wraz z Tatą zdobyli 2 miejsce. 

 

 Życzenia świąteczne - Magia Świąt - Mażoretki miały za zadanie nagrać choreografie  

z motywem świątecznym. Łącząc wszystkie choreografie w jeden film, powstały 

taneczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

 

 Kartka Świąteczna  - Ostatnie zadanie w roku 2020 to zrobienie zdjęcia 

świątecznego z rekwizytem. Każde zdjęcie zostało połączone w kolaż i wstawione na 

stronę z życzeniami na Święta oraz Nowy Rok.  

 

2. Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Przemęcie - Orkiestra dęta została założona  

  w styczniu 1987 r. i działa przy GCKiB w Przemęcie. Obecnie orkiestrę prowadzą: 

 Jarosław Przewoźniak, Tomasz Chełpiński i Łukasz Wojciechowski. Prezesem 

 orkiestry jest Robert Pochanke.  Orkiestra liczy 37 osób z przewagą młodzieży 

 szkolnej. Najmłodszy członek orkiestry ma 9 lat, a najstarszy jest związany z orkiestrą 

 od początku jej założenia. Orkiestra już na stałe zapisała się w tradycji i rozwoju 

 kultury naszej okolicy. Stanowi oprawę muzyczną podczas uroczystości kościelnych, 

 świeckich i świąt państwowych. W czerwcu 2020 członkowie Młodzieżowej Orkiestry 
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 Dętej GCKiB w Przemęcie, przystąpili do konkursu online “FANFARY POWIATÓW 

– KWARANTANNA 2020” skierowanego do instrumentalistów orkiestr dętych  

 i zespołów artystycznych z terenu kraju. Organizatorami byli Gmina Rychwał i Powiat 

 Koniński. 13 sierpnia 2020 r. konkurs został rozstrzygnięty i przyznano nagrody we 

 wszystkich kategoriach. Członkowie naszej orkiestry spisali się wzorowo, zajmując 

 czołowe miejsca w konkursie. Klasyfikacja naszych wychowanków przedstawia się 

 następująco: 

Złote pasmo zdobyły: 

– Julita Kaczmarek, kat. 17-20 lat, instrumenty dęte drewniane (klarnet), 

– Monika Stasik, kat. 11-13 lat, instrumenty dęte drewniane (klarnet). 

Srebrne pasmo zdobyli: 

– Mikołaj Firlej, kat. 14-16 lat, instrumenty dęte blaszane (trąbka), 

– Maciej Majer, kat. 14-16 lat, instrumenty perkusyjne (perkusja), 

– Nikola Nijaka, kat. 8-10 lat, instrumenty dęte drewniane (klarnet), 

– Liliana Sibilska, kat. 17-20 lat, instrumenty perkusyjne ( dzwonki marszowe), 

– Kaja Ziółkowska, kat. 11-13 lat, instrumenty dęte drewniane (klarnet). 

Brązowe pasmo zdobyli: 

– Julia Malepszak, kat. 14-16 lat, instrumenty dęte blaszane (trąbka), 

– Mateusz Sadowski, kat. 11-13 lat, instrumenty dęte blaszane (tenor horn). 

Instruktorzy przygotowujący członków orkiestry do konkursu to: Jarosław 

Przewoźniak, Tomasz Chełpiński i Łukasz Wojciechowski.  

Działania on-line Młodzieżowej Orkiestry Dętej GCKiB w Przemęcie w 2020 roku:  

Pandemia koronawirusa Covid-19, wymusiła na naszej orkiestrze nowe działania,  

w trybie stacjonarnym i przejście na tryb online. Byliśmy nielicznym zespołem, który 

rozpoczął zajęcia w tej formie, a co najważniejsze nasza działalność nie została 

wstrzymana i dała możliwość dalszego rozwoju. Przystąpiliśmy do nagrania utworów 

„Sto Lat”, „Kaczuszki” przy pomocy telefonów. Nagrania przygotowaliśmy z okazji 

„Dnia Matki” oraz z okazji „Dnia Dziecka”. 

 „ZOSTAŃ W DOMU I ĆWICZ” - była to akcja, która miała zachęcić do prób  

i aktywności muzycznej w warunkach domowych. Zabawa polegała na wzajemnej 

nominacji zespołów, grup tanecznych itp., które publikowały na stronie internetowej 

zdjęcie z instrumentem podczas prób domowych.  
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 „Orkiestraretrochalleng” to kolejna akcja , do której nasz zespół  się przyłączył, 

dzięki nominacji Orkiestry Dętej OSP „Ton” z Kościana. Ten rodzaj aktywności 

online miał na celu zamieszczenie zdjęcia z historii działalności orkiestry. 

 3 maj w tym roku Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy GCKiB w Przemęcie 

nie mogła wziąć udziału w oficjalnych obchodach uchwalenia Konstytucji 3 Maja  

z racji stanu pandemii. Mimo to młodsi członkowie orkiestry nagrali utwory związane 

z tym świętem, które zostały opublikowane na stronie GCKiB  

w Przemęcie. W ten oto sposób uczciliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

pierwszej w Europie, a drugiej na świecie ustawy zasadniczej, grając w domu utwory 

patriotyczne.  

       3.  Sekcja Rękodzieła Artystycznego 

Sekcja istnieje od października 2020 roku. Zrzesza 15 członków w tym 9 dziewczynek 

oraz 6 chłopców. Sekcję prowadzi instruktor Szymon Piechowiak.  

W ramach zajęć uczestnicy wykonują wszelkiego rodzaju prace manualne związane  

z takimi technikami jak mn. malowanie, decupage, zadania z użyciem podstawowych 

narzędzi czy origami. Sekcja ma w zamyśle rozwój kreatywnego myślenia wśród dzieci, 

rozwijanie zdolności manualnych oraz organizację pracy.  

 

       4.  Sekcja tańca towarzyskiego – sekcja została utworzona w październiku 2020 roku. 

 Grupę prowadzi Mateusz Frąckowiak. Sekcja liczy 11 członków. Podczas zajęć 

 uczestnicy poznają podstawowe kroki  takich tańców jak: samba, cha-cha, walc 

 angielski, tango, walc wiedeński, quikstep itp. 

 

       5.  Zespół Wokalny „Gioielli” - działa przy GCKiB w Przemęcie od 2003 roku.  

 Od początku swej działalności jego instruktorem jest Urszula Dopierała. Obecnie liczy 

 15 członków. Występy zespołu uświetniły wiele imprez i uroczystości organizowanych 

 na terenie gminy Przemęt. Jesienią 2020 roku grupa wokalna  zawiesiła swoją

 działalność. 

 

      6.  Grupa teatralna „Zaczarowana Dorożka” działa od 2009 roku. W zajęciach 

 uczestniczy trzynaście osób – uczniowie szkół podstawowych oraz średnich z terenu 

 gminy Przemęt. Od początku grupę prowadzi Kinga Kaźmierczak, która jest reżyserką 
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 wystawianych spektakli, jak również pisze do nich autorskie scenariusze. Głównym 

 celem działalności grupy jest rozwój artystyczny i intelektualny dzieci oraz młodzieży. 

 Podstawą do wszelkich działań teatralnych, jak również połączonych z nimi zajęć 

 literackich są wartościowe teksty literatury. Przez dziesięć lat działalności 

 „Zaczarowana Dorożka” sięgała nie tylko po utwory dramatyczne, ale także po 

 poezję i prozę. W ciągu dziesięciu lat istnienia grupa zagrała około trzydziestu 

 przedstawień. Do najważniejszych należą: „Dwa teatry” Jerzego Szaniawskiego, 

 „W małym dworku” Witkacego, „Tango” Sławomira Mrożka. Istotnym momentem 

 w historii grupy było także wystawienie spektaklu poetycko – tanecznego „Eviva 

 l`arte”, poświęconego sztuce Młodej Polski. „Zaczarowana Dorożka” prezentowała 

 też wieczory poetyckie, poświęcone twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 

 Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, a także poetom mniej znanym, takim jak AZS 

 Zuzanna Ginczanka czy Kazimierz Szemioth. 

  

  7. Kółko plastyczne - to zajęcia zaadresowane dla dzieci i młodzieży szkół 

 podstawowych gminy Przemęt. W zajęciach regularnie uczestniczy 11 dzieci  

 w wieku od 5 do 10 roku życia. Zajęcia prowadzi Pan Bartłomiej Sroka. Na 

 spotkaniach  najczęściej poruszane są tematy związane związane z historią sztuki, 

 teorią sztuki,  technikami artystycznymi (malarstwo, ceramika, fotografia, rysunek, 

 rzeźba) i środkami wyrazu takimi jak kształt, forma, kompozycja, faktura, kreska i 

 plama.   

 

8. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Przemęcie – utworzony 1 marca 2017 roku, liczy 43 

studentów, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach. W ramach UTW działa 6 sekcji: 

zdrowia, zumby, rękodzieła, języka angielskiego, komputerowa  

i rowerowa.  Zajęcia sekcji języka angielskiego i komputerowe odbywały się 

przemiennie  co 2 tygodnie  we wtorki. Zajęcia sekcji rękodzieła i zdrowia odbywały 

się przemiennie co 2 tygodnie   w  piątki.  Sekcja Zumby odbywa się jeden raz  

w tygodniu w środy. Sekcja rowerowa działa sezonowo od wiosny do jesieni  

(w roku 2020 zajęcia nie ruszyły). Oprócz zajęć sekcyjnych Słuchacze biorą udział  

w wykładach, wycieczkach i spotkaniach integracyjnych. 

W roku 2020 zorganizowano następujące działania: 

Luty: 
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 „Wesołe Walentynki 2020” – spotkanie integracyjne w sali w Buczu, 

 „Przepis na zgodną rodzinę – perspektywa babci i dziadka” – Wyjazd 

edukacyjny do Poznania. Wykład i zwiedzanie dwóch Kampusów Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, skierowane do uczestników i uczestniczek 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przemęcie  prowadziła prof. Sylwia 

Jaskulska, 

 Wystawa prac Sekcji Rękodzieła na otwarciu Dziennego Domu Pomocy 

Senior+ w Błotnicy. 

Marzec 

 Kobiety dla kobiet – spotkanie z okazji Dnia Kobiet połączone z pokazem mody 

i występem sekcji Zumby. Dla zebranych melodie włoskie śpiewał Dario 

Isidoris, 

 12.03.2020 - Zawieszenie zajęć z uwagi na pandemię. 

Kwiecień – Sierpień: zajęcia w domu  

Pomimo zawieszenia zajęć słuchacze tworzą sztukę rękodzieła w domu, zdalnie 

ćwiczą oraz wymieniają się pomysłami. Kontakt ze Słuchaczami Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Przemęcie ograniczył się głównie do rozmów telefonicznych, 

sms-ów, e- maili i komunikatorów takich jak np. WhatsApp i Messenger.  

 

 Inspirujące dzieła wielkanocne,  

 Angielski dla Słuchaczy, 

 Decoupage, malowanie, szycie maseczek, rozmnażanie roślin, przetwarzanie 

warzyw i owoców, fotografika, ruch na świeżym powietrzu, odpoczynek  

z książką. 

Wrzesień: 

 Inauguracja roku akademickiego 2020/2021, 

 Udział Słuchaczy w projekcie „Cyfrowa Wielkopolska”. 

Październik: 

 „COVID-19” – wykład farmaceuty Łukasza Królikowskiego. 

Grudzień:  
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 Świąteczny stroik bożonarodzeniowy – udział Słuchaczy w konkursie. 

9.  Koła gospodyń wiejskich - W roku 2020 na terenie Gminy Przemęt działało : 18 Kół 

Gospodyń Wiejskich ( KGW Biskupice, KGW Błotnica, KGW Borek, KGW Bucz, 

 KGW Bucz Nowy, KGW Kaszczor, KGW Kluczewo, KGW Mochy, KGW 

Nowa  Wieś, KGW Osłonin, KGW Perkowo, KGW Popowo Stare, KGW Radomierz, 

KGW  Sączkowo, KGW Siekowo, KGW Siekówko, KGW Solec, KGW Starkowo). 

10. Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów                 

 W 2020 roku  na terenie gminy Przemęt działało 7 Kół Emerytów, Rencistów  

 i Inwalidów: 

1) Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów Osłonin – 152 członków 

2) Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów Mochy – 113 członków 

3) Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów Bucz – 148 członków 

4) Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów Siekówko – 154 członków 

5) Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nowa Wieś – 66 członków 

6) Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów Kaszczor – 112 członków 

7) Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów Solec – 32 członków 

Do kół należało łącznie 777 osoby. Z dotacji Gminy Przemęt na jednego emeryta przyznano 15 

zł zatem łącznie Koła Emerytów otrzymały 11.655,00 zł które zostały  wykorzystane m.in. 

na zakup artykułów spożywczych w celu organizacji imprez, usługi transportowe dla członków 

kół, oprawę muzyczną imprez. 

 

XX. Przedsiębiorcy. 

Na koniec 2020 r. liczba wszystkich aktywnych podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą na terenie Gminy Przemęt wynosiła 854 ogółem (wzrost o 17  

w stosunku do 2019). Natomiast liczba wykreślonych na stałe z ewidencji podmiotów wynosiła 

791 ogółem (wzrost o 31). 

W 2020 r. zarejestrowano w Gminie Przemęt 55 nowe podmioty gospodarcze (spadek o 18 

wpisów w stosunku do roku 2019. 

W 2020 r. wykreślono w Gminie Przemęt 35 działalności gospodarczych na wniosek 

przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej (spadek o 18). 
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W 2020 r. zawieszono w Gminie Przemęt 43 działalności gospodarcze  

na wniosek przedsiębiorcy (spadek o 20). 

W 2020 roku 242 razy dokonano zmian we wpisie działalności gospodarczej na wniosek 

przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej. 

W 2020 r. 26 razy wznowiono prowadzenie działalności gospodarczej  

na wniosek przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej (spadek o 6).  

Najczęściej rejestrowanym rodzajem nowej działalności gospodarczej wg kodów PKD były: 

1. 4333Z – Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian 

2. 4339Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. 

3. 4332Z – Zakładanie stolarki budowlanej. 

4. 4331Z – tynkowanie 

5. 4334Z – malowanie i szklenie 

 

XXI. Ochrona środowiska. 

Formy ochrony przyrody. 

Formami ochrony przyrody, występującymi na obszarze gminy są: 

1. rezerwat krajobrazowy Wyspa Konwaliowa na Jeziorze Radomierskim,  

o powierzchni 24,9 ha, utworzony w roku 1957 (MP nr 96), chroniący las mieszany  

o charakterze naturalnym z blisko 150-letnim drzewostanem (dęby, lipy, klony, jesiony, 

sosny, brzozy, olchy) i rzadkimi gatunkami roślin w runie (konwalia majowa, lilia 

złotogłów, ciemiężyk białokwiatowy, trędownik bulwiasty i inne). Poszycie tego 

zespołu leśnego tworzą m.in. szakłak i dereń, a w runie występują również marzanna 

wonna, kokoryczka wonna, żonkil zwyczajny, żywiec cebulkowy, czosnek niedźwiedzi, 

szczawik zajęczy i majownik dwulistny. Ponadto, na wyspie gnieździ się wiele 

gatunków ptaków (kania rdzawa i kania czarna, czapla siwa i inne); 

2. rezerwat Torfowisko nad Jeziorem Świętym, o powierzchni 6,84 ha, utworzony  

w 1959 r. (MP nr 50) chroni torfowisko przejściowe z typową dla niego roślinnością. 

Otoczone wałami porośniętymi drzewostanem sosnowym jezioro zarasta. Od północy 

wkraczają na torfowisko pojedyncze sosny i brzozy. Torfowce otoczone są kępami 

wełnianki pochwowatej i drobnolistnej. Południowa część jeziora pokryta jest 

pływającym kożuchem mchów. Występują tu również: turzyca pospolita 
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 i zaostrzona, żurawina błotna, bobrek trójlistkowy, bagnica torfowa oraz rosiczka 

okrągłolistna; 

3. rezerwat Jezioro Trzebidzkie o powierzchni 90,71 ha, utworzony w roku 2000, chroni 

eutroficzny zbiornik wodny z roślinnością wodną i szuwarową. Trudna dostępność 

terenu powoduje, że żyją tu rzadkie gatunki ssaków (wydry, bobry) oraz liczne gatunki 

ptaków (gęś gęgawa, żuraw, błotniak zbożowy, wąsatka, kaczki, perkozy, łyski i bąki). 

4. Przemęcki Park Krajobrazowy o powierzchni 21 450 ha (z czego 9 100 na obszarze 

gm. Przemęt), utworzony w 1991 r. dla ochrony i zachowania jednego  

z najciekawszych fragmentów krajobrazu polodowcowego w Wielkopolsce – o ściśle 

określonych zasadach gospodarowania i użytkowania (rozporządzenia nr 115a/91, 

Wojewody Leszczyńskiego, z 25 listopada 1991r., skorygowane w obwieszczeniu 

Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie,  

z 13 maja 1996 r. – Dz. Urz. Woj. Leszczyńskiego nr 22, z 1 sierpnia 1996 r.); od 2009 

r. dla tej formy ochrony przyrody nie funkcjonują zakazy, park jest wpisany  

do czerwonej księgi krajobrazu. 

5. Przemęcko-Wschowski Obszar Chronionego Krajobrazu (według obwieszczenia 

wojewody OCHK Pojezierze Przemęcko-Wschowskie) wyznaczony rozporządzeniem 

nr 82/92, Wojewody Leszczyńskiego, z 1 sierpnia 1992 r. w celu zachowania i ochrony 

obszarów o cechach środowiska zbliżonych do naturalnego, charakteryzujący się 

różnorodnością biotopów i ekosystemów oraz dogodnymi warunkami dla bytowania i 

migracji wielu gatunków roślin i zwierząt dziko żyjących  

a także możliwością wykorzystania jego walorów naturalnych dla turystyki i rekreacji 

– o określonych zasadach gospodarowania; od 2009 r. dla tej formy ochrony przyrody 

nie funkcjonują zakazy. 

6. Wielki Łęg Obrzański - obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) nr PLB300004  

w sieci Natura 2000, gdzie podczas wiosenno-jesiennych przelotów pojawia się ich 

ponad 20 tysięcy, w tym gatunki chronione: rybołów, kania rdzawa i ruda, żuraw, gągoł, 

brodziec, czajka, rybitwa czarna, kszyk, rycyk, kulik wielki, wąsatka, remiz, słowik 

i wiele innych, 

7. pomniki przyrody obejmujące kilkadziesiąt pojedynczych okazów i grup sędziwych 

drzew rosnących w większości w lasach i parkach gminy, objętych ochroną 

konserwatorską 22 pojedyncze drzewa, 1 grupa drzew oraz 1 głaz narzutowy. Ogółem 

istnieją 24 pomniki przyrody.  
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W 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zwrócił się  

w wnioskiem o zaopiniowanie przez Radę Gminy Przemęt Zarządzenia w sprawie ustanowienia 

planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Torfowisko nad Jeziorem Świętym” Projekt został 

pozytywnie zaopiniowany uchwałą Rady Gminy Przemęt nr L/332/18 z dnia 28.02.2019 r. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadomił tut. Organ  

o przystąpieniu do zmiany  zarządzenia  w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański. Obszar położony jest na terenie obrębów 

ewidencyjnych Solec, Solec Nowy, Mochy, Nowa Wieś, Perkowo, Przemęt, Siekówko, 

Siekowo. Zaproponowane zmiany dotyczyły ochrony kulika wielkiego oraz czynnej ochrony 

gatunku w obszarze Natura 2000. Jednakże zarządzenie nie zostało zmienione.  

 

Ochrona powietrza.  

Monitoring jakości powietrza w Gminie Przemęt prowadzony jest przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Na terenie strefy wielkopolskiej wyniki 

klasyfikacji pod kątem ochrony zdrowia kształtowały się następująco (za rok 2019): 

1. Poziom zanieczyszczeń zakwalifikowano do klasy:  

 A – nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku 

siarki  (SO2), dwutlenku azotu (NO2),  tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6,) 

 A – nie stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu (O3)  

 D2 – stwierdzono przekroczenie poziomu długoterminowego dla ozonu (O3) 

 A – nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla roku dla pyłu 

PM2,5 

 C1 – stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego (faza II) dla pyłu 

PM2,5  

 A – nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla Ołowiu Pb 

w pyle PM10 

 A – nie stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego dla Arsenu As w pyle 

PM10, Kadmu Cd w pyle PM10,  Nikielu Ni w pyle PM10 

2. Poziom zanieczyszczeń zakwalifikowano do klasy: 

 C – stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10  

 C – stwierdzono przekroczenie poziomu docelowego dla  benzo(a)pirenu  w pyle 

PM10  
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W miejscowości Bucz znajduje się stanowisko pomiarowe – czujnik monitorujący stan jakości 

powietrza. Urządzenie informuje o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także 

stężeniu pyłów zawieszonych - PM2,5 oraz PM10.  Wyniki można śledzić na stronie 

internetowej www.naszepowietrze.pl bądź korzystając z aplikacji Syngeos na telefon.  

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę NR XXXIX/941/17 z dnia 18 

grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, 

ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,  

w których następuje spalanie paliw.  Na podstawie tej uchwały od 1 maja 2018 r. na terenie 

strefy wielkopolskiej obowiązuje zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych 

tj.  bardzo drobnego miału, węgla brunatnego czy flotokoncentratu.  

Paliwo stałe (węgiel) który kupimy musi spełniać łącznie poniższe normy: 

1. Wartość opałowa 23 MJ/kg 

2. Zawartość popiołu nie więcej niż 10% 

3. Zawartość siarki nie więcej niż 0,8%. 

Wymogi te wynikają z ww. uchwały. Sprzedawca węgla ma obowiązek wydania 

świadectwa jakości węgla w którym będą określone powyższe parametry. 

Węgiel o uziarnieniu poniżej 3 mm w ilości większej niż 15% nie może być stosowany. 

Wymagania zostały również określone co do biomasy stałej - nie może mieć więcej niż 20% 

wilgotności w stanie roboczym.  

Ponadto, wprowadzone zostały ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych 

ogrzewaczy np. kominków i pieców. Kocioł grzewczy zamontowany  od  1 maja 2018 r. musi 

zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność 

energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie może posiadać rusztu awaryjnego oraz 

elementów pozwalających jego zamontowanie. Kocioł musi spełniać wymagania 

rozporządzenia Komisji UE (EKOPROJEKT) w zakresie efektywności energetycznej i norm 

emisyjnych. Spełnienie powyższych wymagań producent kotła grzewczego potwierdza 

wydaniem certyfikatu. Okresem granicznym użytkowania kotłów bezklasowych jest 1 stycznia 

2024 roku, natomiast kotłów klasy 3 i 4 jest 1 stycznia 2028 roku. Kotły tzw. 5 klasy, 

zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, przy zachowaniu pełnej sprawności 

eksploatacyjnej będą mogły być użytkowane bezterminowo.  

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń  (piece, kominki, kozy) muszą spełniać 

wymagania rozporządzenia Komisji UE (EKOPROJEKT) w zakresie efektywności 
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energetycznej i norm emisyjnych. Wymagania dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń 

zainstalowanych przed 1 maja 2018 r. obowiązują od 1 stycznia 2026 r. chyba, że instalacje te 

będą: osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%, lub zostaną wyposażone 

w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu (elektrofiltry) do wartości określonych 

w rozporządzeniu Komisji UE (EKOPROJEKT).  

Łączna długość sieci kanalizacji na koniec 2020 r. wyniosła: 

1. sanitarnej 152,69 km 

2. deszczowej 4,799 km 

Łączna długość sieci wodociągowej na koniec 2020 r. wyniosła: 153,24 km 

Na koniec 2019 r., łącznie 2357 nieruchomości były wyposażone zarówno w sieć 

wodociągową jak również kanalizacyjną. Natomiast do sieci wodociągowej przyłączonych jest 

1728  nieruchomości oraz 1283 nieruchomości tylko do sieci kanalizacji sanitarnej.  Ponadto 

83 nieruchomości wyposażonych było w instalację typu przydomowa oczyszczalnia ścieków. 

Średnie miesięczne zużycie wody w gospodarstwie domowym na terenie Gminy Przemęt 

kształtowało się na poziomie 9,20 m3.   

Podmiotem świadczącym usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w imieniu Gminy Przemęt świadczy 

Przemęcie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wymagania w zakresie świadczenia usług 

zostały określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Przemęt przyjętym uchwałą Rady Gminy Przemęt NR XXIX/193/16 z dnia  

14 listopada 2016. Przedsiębiorstwo w celu wykonywania zadań z zakresu zaopatrywania 

ludności w wodę w swoim majątku posiada 5 ujęć wody podziemnej: 

1. Ujęcie w miejscowości Sączkowo zasila w wodę sieć wodociągową w 

miejscowościach: Sączkowo, Przemęt, Kluczewo, Błotnica, Olejnica, Radomierz, 

Starkowo, Siekowo, Siekówko i Borek; 

2. Ujęcie w miejscowości Mochy o wydajności 241 m3/dobę składające się z 5 studni 

głębinowych oraz stacji uzdatniania wody (pow. 185,4 m2) z pełnym wyposażeniem 

2 zbiornikami wyrównawczymi (2 x 100 m3). Ujęcie zasila w wodę sieć wodociągową 

w miejscowości Mochy. 

3. Ujęcie w miejscowości Poświętno o wydajności 408 m3/dobę, składające się  

z 3 studni głębinowych oraz stacji uzdatniania wody (pow. 246,5 m2) z pełnym 

wyposażeniem i 2 zbiorników wyrównawczych (2 x 100 m3). Ujęcie zasila w wodę 
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sieć wodociągową w miejscowościach: Poświętno, Popowo Stare, Biskupice, Barchlin, 

Bucz, Bucz Nowy, Sokołowice; 

4. Ujęcie w miejscowości Nowa Wieś o wydajności 207 m3/dobę, składające się  

z 2 studni głębinowych oraz hydroforni z pełnym wyposażeniem i 1 zbiornika 

wyrównawczego (1 x 100 m3). Ujęcie zasila w wodę sieć wodociągową  

w miejscowościach: Nowa Wieś, Perkowo, Solec, Solec Nowy, Zaborowo; 

5. Ujęcie w miejscowości Wieleń o wydajności 2016 m3/dobę składające się z 2 studni 

głębinowych oraz hydroforni z pełnym wyposażeniem i 2 zbiornikami retencyjnymi (2 

x 250 m3). Ujęcie zasila w wodę sieć wodociągową w miejscowościach: Wieleń, 

Kaszczor, Osłonin. 

Łączna wydajności poboru wody podziemnej wynosi 3 642 m3/dobę. Zaopatrzenie w wodę 

realizowane jest zbiorczą siecią wodociągową. Realizacja obowiązku zbiorowego 

odprowadzania ścieków jest wykonywana poprzez sieć kanalizacji sanitarnej. Proces 

oczyszczania ścieków odbywa się w dwóch oczyszczalniach ścieków: w Przemęcie  

i Wieleniu. 

Oczyszczalnia ścieków w Przemęcie. 

Do oczyszczalnia ścieków w Przemęcie doprowadzane są ścieki  z miejscowości Mochy, Nowa 

Wieś, Perkowo, Górsko, Olejnica, Przemęt, Radomierz, Starkowo, Sączkowo i Błotnica. 

 

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wieleń. 

Do oczyszczalni przyłączone są miejscowości Kaszczor, Wieleń i Osłonin.    

 

Oczyszczalnia ścieków w Buczu firmy Łabimex Sp. z o.o.. 

Do oczyszczalni połączone są miejscowości Bucz, Bucz Nowy i Barchlin. 
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Oczyszczalnie ścieków pracujące w Gminie Przemęt. 

 

 

 

Gmina 

Miejscowość 

(adres 

obiektu) 

Właściciel 

obiektu 

Zarządzający 

obiektem 

Nazwa 

odbiorni

ka 

Typ 

oczyszczalni 

Rodzaj 

ścieków 

Lokalizacja wylotu-współrzędne 

geograficzne 

km 

cieku 
długość szerokość 

Przemęt 

Przemęt nr 

ewid. 128  

i 129 

Gmina Przemęt 

ul. Jagiellońska 

8 64-234 

Przemęt 

Przemęckie 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z 

o.o. 

ul.Powstańców 

Wlkp.9, 64-234 

Przemęt 

Południo

wy Kanał 

Obry 

Mechaniczno-

biologiczna 
komunalne 27+300 

016 017’ 

22,8” 
52 001’ 04” 

Przemęt 

Wieleń nr 

ewid. 51/2, 

52/1 i 53/1 

Przemęckie 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. 

z o.o. ul. 

Powstańców 

Wlkp.9, 64-234 

Przemęt 

Przemęckie 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z 

o.o. 

ul.Powstańców 

Wlkp.9, 64-234 

Przemęt 

Struga 

Kaszczors

ka 

Mechaniczno-

biologiczna 
komunalne 6+300 

016 010’ 

24,8” 
51 052’ 52,7” 

Przemęt 

Bucz działka 

o nr 

ewid.272/1, 

272/18 

Łabińscy Sp.j 

ul.Zdrojowa 9,           

64-234 Przemęt 

Łabińscy Sp.j 

ul.Zdrojowa 9,           

64-234 Przemęt 

- - komunalne    



RAPORT O STANIE GMINY PRZEMĘT ZA ROK 2020 

 

 

  24 maja 2021 str.  105 
 
 
 

 

Hałas. 

Wzrost zagrożenia hałasem drogowym związany jest przede wszystkim  

z gwałtownym przyrostem w ostatnich latach natężenia przewozów towarowych i osobowych 

w ruchu lokalnym oraz tranzytowym. Najważniejsze źródło hałasu na terenie analizowanej 

jednostki stanowią źródła komunikacyjne - trasy ruchu samochodowego. Jest to związane 

z występowaniem w obrębie opisywanego obszaru drogi wojewódzkiej 305. W zachodniej 

części gminy zlokalizowana jest droga wojewódzka nr 305 Bolewice – Nowy Tomyśl – 

Wolsztyn – Wschowa. Przebiega ona przez teren zabudowy miejscowości Solec, Mochy, 

Kaszczor oraz Wieleń. Jest to główny ciąg komunikacyjny dla samochodów ciężarowych. 

Zabudowa mieszkaniowa występuje blisko pasa jezdni drogi wojewódzkiej. Przejeżdżające 

samochody stanowią źródło hałasu dla tych terenów. System komunikacyjny uzupełniają 

ścieżki rowerowe.  

 

Ruch kolejowy jako źródło hałasu. 

Przez teren Gminy przebiega trasa kolejowa relacji Leszno – Wolsztyn – Zbąszynek. 

Ruch pociągów odbywa się z prędkością 40-80 km/h. W okresach letnich prowadzone  

są turystyczne przejazdy parowozami. Komunikacja zbiorowa oparta jest  

o przewozy publicznymi i prywatnymi środkami transportu. 

 

Zagrożenie powodziowe.  

Zagrożenie powodzią określone jest z prawdopodobieństwem wystąpienia 1 na 100 lat. 

Dotyczy terenów położonych w miejscowości Solec które bezpośrednio sąsiadują  

z rzeką Solecką tj. jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych: Kopanica.  

Radni Gminy Przemęt w dniu 9 lipca 2018 r. podjęli uchwałę w sprawie udzielenia 

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt. Dofinansowanie wynosiło 50% kosztów 

inwestycji jednak nie więcej niż 4 000 zł. Zgodnie z warunkami uchwały, zakup pieca lub 

instalacji może zostać dofinansowany tylko po podpisaniu umowy z Gminą Przemęt. W 2018 

dofinansowano wnioski, na łączną kwotę 24.000 zł, w 2019 dofinansowano wnioski, na łączną 

kwotę 92.000 zł, natomiast w roku 2020 roku dofinansowaniem zostało objętych 58 wniosków, 

na łączną kwotę 230 873, 50 zł. Celem dotacji jest pomoc finansowa w zakresie wymiany 

kotłów grzewczych. Dofinansowanie na montaż w systemie grzewczym kolektorów 
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słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych a także montaż mikroinstalacji uzależniony 

jest od zastosowania w instalacji którego źródłem ciepła jest istniejący: kocioł gazowy, kocioł 

elektryczny lub urządzenie elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej, kocioł 

olejowy, pompa ciepła, kocioł na paliwo stałe, w tym biomasę, spełniający wymagania 

jakościowe szczegółowo określone w §4 niniejszej uchwały. Dotacja jest przeznaczona na 

montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. 

 

Gospodarka odpadami. 

         Uchwałą Rady Gminy Przemęt Nr XXVII/143/2000 z dnia 28 czerwca 2000 roku Gmina 

Przemęt przystąpiła do Związku Międzygminnego „Obra” mającego na celu wspólną 

gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie trzech gmin należących do Związku: Wolsztyn, 

Przemęt i Siedlec. ZM „Obra” realizuje obowiązki w zakresie systemu odbioru odpadów 

komunalnych zmieszanych i wysegregowanych w stosunku do wszystkich właścicieli 

nieruchomości tj. nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. 

         System zbiórki odpadów wysegregowanych jest systemem mieszanym, opartym o 

zbieranie wybranych frakcji surowców wtórnych w workach jak i pozostałych w pojemnikach 

zbiorczych. Pojemniki zbiorcze na: makulaturę, tworzywa sztuczne oraz zużytą odzież, 

funkcjonują w budownictwie wielorodzinnym oraz wynajmowane są przez właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych (min. instytucje, stowarzyszenia domków letniskowych, 

zakłady pracy, szkoły itp.). W przypadku nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych 

sposób ten uniemożliwia sprawdzenie wywiązywania się właścicieli z podjętego obowiązku 

segregacji. Z kolei pojemniki na szkło bezbarwne oraz kolorowe zabezpieczają odbiór stłuczki 

szklanej od wszystkich właścicieli nieruchomości tj. zamieszkałych i niezamieszkałych. 

Ponadto, każdy właściciel nieruchomości mógł, w nieograniczonej ilości dostarczyć 

wysegregowane odpady takie jak min.: makulatura, stłuczka szklana, tworzywa sztuczne, 

odpady zielone, baterie, przeterminowane leki i chemikalia, gabaryty, gruz do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w gminie Przemęt w 

m. Błotnica, ul. Szkolna 46, wjazd od ul. Starkowskiej. Za bieżącą działalność PSZOK-u 

odpowiedzialny jest operator, który została wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, 

zaś zagospodarowanie zebranych w nich odpadów wysegregowanych leży po stronie ZM 

„Obra”. W roku 2020 występowały w kontekście finansowym, problemy związane z 

zagospodarowaniem wszystkich frakcji odpadów zbieranych selektywnie z wyjątkiem stłuczki 
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szklanej. Dotyczyły one wynegocjowania jak najniższej ceny, którą należało ponieść za 

przyjęcie surowców do dalszego zagospodarowania lub innej formy przetworzenia.  

W roku 2020 selektywnie zebrane odpady zagospodarowywane były w następujący sposób: 

1. stłuczka szklana – umowa z firmą Krynicki Recykling S.A..; 

2. przeterminowane leki – Firma Michałowski z Bydgoszczy; 

3. baterie – „REMONDIS Elektrorecykling Sp. z o.o.”; 

4. zużyty sprzęt RTV i AGD – Elektrorecykling w Nowym Tomyślu;  

5. tworzywa sztuczne, makulatura, wielkogabaryty i pozostałe – PHP Przemysław Olejnik 

Wąbiewo; 

6. opony – „AG Recykling” Wroniawy;  

7. odzież – Polski Czerwony Krzyż;  

8. gruz – proces odzysku R–5. 

W wyniku współpracy z PCK, w roku 2020 udało się wyodrębnić z puli odpadów zmieszanych  

ok. 80,11 Mg odzieży z całego Związku Międzygminnego „Obra”, w tym z Gminy Przemęt - 

11,8 Mg.  

        Rok 2020 charakteryzował się porównywalną z rokiem 2019 ilością wytworzonych 

odpadów komunalnych jak i wysegregowanych. Zestawienie ilościowe dostarczonych 

odpadów komunalnych  zmieszanych do stacji przeładunkowej w Powodowie w okresie 

1.01.2020 - 31.12.2020 i wysłanych do instalacji komunalnych przedstawia się następująco: 

 

Miesiąc Przemęt 

Styczeń 356,96 

Luty 332,54 

Marzec 367,22 

Kwiecień 366,28 

Maj 322,44 

Czerwiec 358,94 

Lipiec 354,6 

Sierpień 304,4 
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Wrzesień 253,66 

Październik 302,26 

Listopad 345,1 

Grudzień 382,94 

RAZEM 4047,34 

 

           Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska celem planów inwestycyjnych 

powinno być wskazanie realizacji infrastruktury niezbędnej do osiągnięcia  

w roku 2020 i w kolejnych latach zgodności z unijnymi dyrektywami w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Wśród tych ostatnich prym wiodą: hierarchia 

postępowania z odpadami, osiąganie wymaganych poziomów przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu oraz ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji. Wezwaniem dla każdego organizatora systemu gospodarowania odpadami jest 

osiągnięcie celów w zakresie przygotowania odpadów do ponownego użycia i recyklingu. 

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w 

gminach  do dnia 31 grudnia 2020 roku obowiązani jesteśmy osiągnąć:  

1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; 

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

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo;  

3. ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy powstałych odpadów, 

liczonych w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.  

 

Dla gminy Przemęt do i za rok 2020 osiąganie tych poziomów przedstawia się następująco:  

1. ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania:  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wymagane 50% 50% 50% 45% 45% 40% 40% 35% 

Osiągnięte 79,1% 1,78% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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2. przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych:  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wymagane 36% 38% 40% 42% 45% 50% 60% 70% 

Osiągnięte 41,2% 45,15% 90,80% 45,73% 60,60% 53,36% 96,73% 73,68% 

  

 

3. przygotowanie do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wymagane 12% 16% 16% 18% 20% 30% 40% 50% 

Osiągnięte 15,61% 21,51% 38,84% 37,85% 43,00% 86,76% 49,39% 52,4% 

 

      W wyniku prowadzonych w 2020 roku kontroli sprawdzających oraz odczytów z rejestracji 

opróżniania pojemników, ujawniono kolejnych właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź złożone 

deklaracje nie były zgodne ze stanem rzeczywistym. Dotyczy to: posiadaczy domków 

letniskowych, podmiotów prowadzących działalność oraz rozbieżności w ilości osób 

faktycznie przebywających na nieruchomości. Ponadto ustawicznie prowadzone jest 

sprawdzenie podmiotów gospodarczych, które znajdują się w ewidencji gmin – uczestników z 

tymi, które złożyły deklaracje.  

       Dzięki kontrolom odnotowano wzrost ilości właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 

wnoszących opłatę a na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub nieruchomość 

zabudowana jest domkiem letniskowym (względnie wykorzystywana jest do celów 

rekreacyjnych). W 2020 roku zlikwidowano nielegalnie składowane śmieci w Siekowie oraz 

zrekultywowano składowisko odpadów w Siekówko. 

 

XXII. Planowanie przestrzenne. 

 Pod koniec 2020r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych 

było 2,85 % powierzchni gminy. W roku tym uchwalono miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 214/2, 214/3 i 215 w obrębie 

miejscowości Górsko z przeznaczeniem na wydobycie kruszywa naturalnego. W 2020 roku 
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obowiązywało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Przemęt przyjęte uchwałą Rady Gminy Przemęt nr XXV/166/16 z dnia 6 lipca 2016 roku. Rada 

Gminy Przemęt uchwałą nr 102/2019 z dnia 1 października 2019 r. przystąpiła do zmiany tego 

dokumentu. Ponadto w 2020 r. przystąpiono do kolejnych zmian Studium uchwałami Rady 

Gminy Przemęt Nr  141/2020 z dnia 24 lutego 2020r. oraz Nr 149/2020 z dnia 30 kwietnia 

2020r. 

 

W 2020 r. wydano 47 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inwestycji te dotyczyły głównie budowy sieci elektroenergetycznych, przebudowy dróg, 

budowy oświetlenia ulicznego, budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.  

 

W ubiegłym  roku wydano 306 decyzje o warunkach zabudowy. W większości decyzje 

te dotyczyły zabudowy mieszkaniowej, zabudowy letniskowej oraz budynkami 

gospodarczymi. 

 

XXIII. Sprawy administracyjne. 

 

W roku sprawozdawczym w Urzędzie Gminy w Przemęcie było zatrudnionych 

52 pracowników w tym: 41 kobiet i 11 mężczyzn. Poniższe tabele przedstawiają zatrudnienie 

w Urzędzie Gminy w Przemęcie według:  

 wieku,  

 stażu pracy ogółem,  

 stażu pracy tylko w Urzędzie,  

 wykształcenia,  

 stanowisk. 

 

   

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Przemęt wg wieku 

Przedziały 

wiekowe 
Kobiety  Mężczyźni  

18-30 11 1 

31-40 12 4 

41-50 9 2 

51-60 8 2 
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Zatrudnienie wg stażu pracy (ogółem) w Urzędzie Gminy Przemęt  

Przedziały 

stażu pracy 
Kobiety  Mężczyźni 

do roku 1 0 

1-10 11 1 

11-20 13 5 

21-30 4 1 

31-40 12 2 

41-50 0 2 

Razem 41 11 

*stan na dzień 31.12.2020 r.  
 

Zatrudnienie wg stażu pracy w Urzędzie Gminy Przemęt 

Przedziały 

stażu pracy 
Kobiety Mężczyźni 

do roku 7 2 

1-10 20 3 

11-20 6 4 

21-30 1 1 

31-40 7 1 

41-50 0 0 

Razem 41 11 

*stan na dzień 31.12.2020 r.  

 

Zatrudnienie wg wykształcenia w Urzędzie Gminy Przemęt 

Wykształcenie Kobiety Mężczyźni 

Wyższe 

magisterskie 
29 9 

61-65 1 2 

Razem 41 11 

*stan na dzień 31.12.2020 r.  
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Licencjat 7 1 

Policealne 0 0 

Średnie 5 1 

Zawodowe 0 0 

Podstawowe 0 0 

Razem 41 11 

*stan na dzień 31.12.2020 r. 

 

 

 

Zatrudnienie wg stanowisk w Urzędzie Gminy Przemęt 

Stanowisko Kobiety Mężczyźni 

Wójt Gminy 0 1 

Zastępca Wójta Gminy 0 1 

Sekretarz Gminy 0 1 

Skarbnik Gminy 1 0 

Kierownik USC 0 1 

Kierownik Wydziału 3 0 

Zastępca Kierownika 

Wydziału 
2 0 

Główny Księgowy 1 0 

Główny Specjalista 4 0 

Inspektor 13 5 

Starszy Specjalista 2 0 

Podinspektor 3 0 

Referent 3 0 

Młodszy Referent 5 0 

Pomoc administracyjna 1 2 

Pracownik obsługi biurowej 

w ramach prac 

interwencyjnych 

2 0 

Sprzątaczka 1 0 

Razem 41 11 
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*stan na dzień 31.12.2020 r. 

 

 

 

Od kilku lat w Urzędzie Gminy w Przemęcie organizowane są również staże z Urzędu Pracy 

oraz praktyki. W 2020 roku w urzędzie odbyło praktyki 3 uczniów oraz zatrudnionych było 3 

stażystów.
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Ilość wydanych decyzji administracyjnych, wniesionych odwołań od decyzji, uchylonych decyzji, ilość decyzji wydanych decyzji 

po terminie w roku 2020 

 

WYDZIAŁ 
Rodzaj  

decyzji 

Ilość wydanych decyzji 

ogółem 

Ilość wniesionych odwołań 

od decyzji 
Ilość uchylonych decyzji 

Ilość decyzji wydanych po 

terminie 

2020 

   OR 
Decyzje dotyczące 

udostępnienia informacji 

publicznej 

1 1 0 0 

RAZEM  OR 1 1 0 0 

SO 

 

 

Decyzje dotyczące 

wymeldowań 
10 0 0 0 

Decyzje dotyczące 
wygaśnięcia zezwoleń na 

sprzedaż 

0 0 0 0 

Zezwolenia jednorazowe na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych 

0 0 0 0 

Zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 
18 0 0 0 

Zmiany imion i nazwisk 0 0 0 0 

Przeznaczenie nieruchomości i 
rzeczy ruchomych na cele 

świadczeń na rzecz obronności 

oraz wykonywanie tych 
świadczeń 

0 0 0 0 

Nakładanie obowiązku 

świadczeń osobistych na rzecz 

obronności i ich wykonywanie 

0 0 0 0 

RAZEM SO 28 0 0 0 

OP 
Dofinansowanie kształcenia 
pracownika młodocianego 

54 0 0 0 

RAZEM OP 54 0 0 0 
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RI 
Decyzje na zajęcie pasa 

drogowego 
10 0 0 0 

RAZEM RI 10 0 0 0 

RS/PN 

Zatwierdzające podział 

nieruchomości 
67 0 0 0 

Ustalające opłatę adiacencką z 
tyt. podziału nieruchomości 

10 0 0 0 

Zezwalające na wycięcie 

drzew/krzewów 
26 0 0 2 

Ustalające warunki zabudowy 306 1 1 10 

Ustalające lokalizację 

inwestycji celu publicznego 
47 1 1 0 

Ustalające środowiskowe 

uwarunkowania realizacji 

przedsięwzięcia 

18 0 1 0 

Koncesja na prowadzenie 
działalności  

w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości 

ciekłych poprzednie lata PPK 

dawniej GK 

9 0 0 0 

RAZEM RS/PN 
483 2 3 12 

FP 

Akcyza 1348 0 0 0 

Umorzenie zobowiązań 
pieniężnych (podatek od 

nieruchomości, podatek rolny i 

podatek leśny) 

4 3 1 0 

Odroczenie i rozłożenie na raty 

zobowiązań pieniężnych 

(podatek od nieruchomości, 
podatek rolny, podatek leśny) 

6 0 0 0 

Decyzje określające wysokość 

zobowiązania podatkowego w 

podatku od środków 

transportowych 

14 0 0 0 

Decyzje zmieniające podatek 
od środków transportowych 

1 0 0 0 
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Decyzje umarzające podatek 
od środków transportowych 

2 2 0 0 

Decyzje o rozłożeniu na raty 
podatku od środków 

transportowych 

0 0 0 0 

Decyzje wymiarowe – 

podatkowe 
6168 4 0 0 

Decyzje zmieniające – 

podatkowe 
858 0 0 0 

Decyzje podatkowe za lata 
ubiegłe 

76 1 0 0 

Decyzje określające podatek 

od nieruchomości 
2 1 0 0 

Decyzje o stwierdzeniu 
nadpłaty 

5 0 0 0 

Decyzje o odmowie 

stwierdzenia nadpłaty 
0 0 0 0 

Decyzje dot. zwolnienia i ulgi  

w podatku rolnym z tytułu 
nabycia gruntów 

7 0 0 0 

Decyzje dot. ulgi 

inwestycyjnej 
1 0 0 0 

Decyzje umarzające 
postępowanie podatkowe 

12 0 0 0 

RAZEM FP 8504 11 1 0 

RAZEM  9080 14 4 12 

 

*wg Zarządzenia nr 6.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt 
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Przygotowanie Raportu o Stanie Gminy Przemęt za rok 2020 koordynował  Sekretarz Gminy 

Przemęt Grzegorz Aryż.  

Dane do raportu sporządzone zostały przez poszczególnych pracowników Urzędu Gminy Przemęt 

oraz jednostek podległych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


