RAPORT O STANIE
GMINY I MIASTA STAWISZYN
NA 2018 ROK

Stawiszyn, 30.05.2019 r.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ustawodawca wprowadził do prawa samorządowego nową
instytucję. Jest nią Raport o stanie gminy, który po raz pierwszy
opracowywany jest w roku bieżącym i odnosi się do roku 2018.
Celem przygotowania niniejszego Raportu jest przedstawienie
Radzie Gminy oraz mieszkańcom informacji o sytuacji gospodarczej
i społecznej Gminy i Miasta Stawiszyn.
W tym celu zostały zgromadzone dane o wszystkich aspektach funkcjonowania
Gminy według stanu za rok 2018.
Raport pokazuje także pewne trendy rozwojowe i jest podstawą do obiektywnej,
opartej na faktach, oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy. Jest on opisem stanu,
do którego będzie się można odwoływać, śledząc postępy wdrażania zaplanowanych działań.
Analiza zgromadzonych danych pozwoliła na zidentyfikowanie zarówno atutów
Gminy, jak i pewnych braków i problemów. Są one podstawą procesu planistycznego,
bowiem atuty są tymi elementami, na których należy bazować planując dalszy rozwój Gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim,
w szczególności

realizację

polityk,

programów,

strategii

i

uchwał

rady

gminy.

Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że Burmistrz co roku
do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie gminy. Informacje zawarte
w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom do zwiększenia wiedzy na temat
funkcjonowania samorządu gminy, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu
na temat przyszłości gminy.
Raport ma na celu dokonanie analizy poprzez stworzenie katalogu obiektywnych
informacji, które będą mogły być corocznie monitorowane i brane pod uwagę podczas
wypracowywania i dokonywania korekt w polityce rozwojowej samorządu.
Informacje zebrane i przeanalizowane w niniejszym dokumencie pochodzą z wielu
źródeł i są wynikiem prac szerokiego grona osób, reprezentujących m.in.: Urząd Gminy
i Miasta Stawiszyn, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko – Gminny
Ośrodek Kultury, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Justyna Urbaniak
Burmistrz Stawiszyna

I Ogólne informacje o Gminie i Mieście Stawiszyn
Gmina Stawiszyn to gmina o charakterze miejsko-wiejskim, położona w południowej
części województwa wielkopolskiego, w powiecie kaliskim. Centralnym ośrodkiem gminy
jest miasto Stawiszyn, najmniejsze obszarowo miasto w Polsce. Gmina oddalona jest
od miasta powiatowego Kalisz o 20 km, zaś od miasta wojewódzkiego Poznań o 120 km.
Gmina graniczy z 3 jednostkami samorządowymi powiatu kaliskiego i 2 jednostkami
samorządowymi powiatu konińskiego. Są to:
• Gmina Mycielin od wschodu,
• Gmina Żelazków od północy,
• Gmina Blizanów od zachodu,
• Gmina Grodziec od północnego-zachodu (powiat koniński),
• Gmina Rychwał od północnego-wschodu (powiat koniński).

Rysunek 1. Położenie gminy Stawiszyn na tle powiatu kaliskiego
Źródło: http://wybory2010.pkw.gov.pl
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oraz 14 sołectw, do których należą: Petryki, Piątek Mały, Piątek Wielki, Piątek Mały-Kolonia,
Zbiersk, Zbiersk-Cukrownia, Zbiersk-Kolonia, Długa Wieś Pierwsza, Długa Wieś Druga,
Długa Wieś Trzecia, Wyrów, Werginki, Nowy Kiączyn, Pólko-Ostrówek.
Powierzchnia gminy Stawiszyn jest równa 7 800 ha, co stanowi 6,72% powierzchni powiatu
kaliskiego oraz 0,26% województwa wielkopolskiego.

Rysunek 2. Plan gminy Stawiszyn
Źródło: wikipedia.org

Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 25 – trasa łącząca miasta Konin
i Kalisz.
Pod względem geograficznym Stawiszyn leży w makroregionie Niziny Południowo
Wielkopolskiej i mezoregionie Wysoczyzny Kaliskiej. Gmina otoczona jest od strony
północno-wschodniej, północnej i północno-zachodniej lasami. Są to głównie lasy mieszane.

Na terenie gminy przeważają czarne ziemie właściwe i czerwone ziemie
zdegradowane. Znaczną część zajmują gleby pseudobielicowe i murszaste. Gmina ma dobrze
rozwiniętą infrastrukturę.
Publikacja „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020.
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (Uszczegółowienie WRPO)”
opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zalicza gminę
Stawiszyn do obszarów: o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach
rozwojowych, tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze.
Gminę Stawiszyn pod koniec 2018 r. zamieszkiwało 7 188 mieszkańców, 3717 kobiet
i 3471 mężczyzn.

II Stan finansów Gminy i Miasta Stawiszyn.
Budżet składa się z czterech kategorii wzajemnie ze sobą powiązanych.
Są to dochody, wydatki, przychody (zaciągane pożyczki, kredyty, emitowane obligacje)
oraz rozchody, czyli ich spłata. Przychody i rozchody po zakończeniu roku budżetowego
mają wpływ na poziom zadłużenia. W 2018 r. nie był realizowany budżet obywatelski.
Najważniejsze kategorie budżetu Gminy w 2018 r. prezentują się następująco:
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%
wykonania

Dochody

30.143.515,33

32.472.619,91

32.608.876,24

100,42

Wydatki

30.125.019,33

34.864.896,14

34.044.252,34

97,65

Nadwyżka / Deficyt

18.496,00

-2.392.276,23

-1.435.376,10

60,00

Przychody ogółem
w tym:
• wolne środki
• pożyczki i kredyty
Rozchody

1.637.471,00

4.048.243,23

4.270.957,05

105,50

0,00
1.637.471,00
1.655.967,00

719.970,09
3.328.273,14
1.655.967,00

942.683,91
3.328.273,14
1.655.967,00

130,93
100,00
100,00

Z zestawienia wynika, że na koniec 2018 roku dochody zostały wykonane
w wysokości 32.608.876,24 zł. co stanowi 100,42 % założonego planu, wydatki wykonano
w wysokości 34.044.252,34 zł. co stanowi 97,65 % planu. Budżet roku 2018 na planowany
deficyt w wysokości 2.392.276,23 zł. wykonano deficyt w wysokości 1.435.376,10 zł.
Dochody i wydatki budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe
Plan wg stanu na
01.01. 2018

Plan wg stanu
na 31.12. 2018

Dochody ogółem, w tym:

30.143.515,33

32.472.619,91

32.608.876,24

100,42

• dochody bieżące

27.352.140,00

28.879.591,96

29.018.911,51

100,48

2.791.375,33

3.593.027,95

3.589.964,73

99,91

Wydatki ogółem, w tym:

30.125.019,33

34.864.896,14

34.044.252,34

97,65

• wydatki bieżące

24.793.171,85

26.792.106,50

26.248.464,08

97,97

5.331.847,48

8.072.789,64

7.795.788,26

96,57
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Zobowiązania gminy i miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 5.555.414,14 zł.
- Kredyt inwestycyjny ze środków pochodzących z zagranicznych linii kredytowych EIB
i CEB dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 253.385,00 zł. z terminem
spłaty 25 grudnia 2019 roku. Do spłaty pozostało 50.677,00 zł.
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pleszewie O/Stawiszyn
w 2015 roku w wysokości 1.943.744,00 zł. z terminem spłaty 25.12.2020 roku. Pozostało
do spłaty 1.343.744,00 zł.
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pleszewie O/Stawiszyn
w 2016 roku w wysokości 842 720,00 zł. z terminem spłaty 20.12.2020 roku. Pozostało
do spłaty 832 720,00 zł.

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie
w 2018 roku w wysokości 3.328.273,14 zł. z terminem spłaty 30.12.2024 roku. Do spłaty
w całości.
W 2018 roku zgodnie z zawartymi umowami spłacono raty kredytów i pożyczek na kwotę
1.655.967,00 zł.
Wykonanie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne.
Nazwa
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zbiersk
Cukrownia
Przebudowa - modernizacja targowiska w miejscowości
Stawiszyn wraz z niezbędną infrastrukturą, budowa budynku na
cele promocji lokalnych produktów, budowa budynku na cele
obsługi weterynaryjnej z wiatą do sprzedaży zwierząt
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej Nr 25 w
miejscowości Zbiersk – opracowanie dokumentacji projektowej
Przebudowa drogi powiatowej nr 4585P ul. Petryckiej w
Stawiszynie w zakresie chodnika
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbiersk Cukrownia
działka nr 72 i 61 – I etap
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbiersk Cukrownia
działka nr 72 i 61 – II etap
Przebudowa drogi gminnej nr 358 i 215 w m. Długa Wieś
Druga
Przebudowa drogi gminnej Nr 674331P w miejscowości Zbiersk
działka nr 711/1, 711/2
Przebudowa Placu Wolności w Stawiszynie, oznaczonego w
ewidencji gruntów jako działki 420 i 421 w ramach LPR dla
zdegradowanej części miasta Stawiszyna oraz modernizacja
sieci wodociągowej – opracowanie dokumentacji projektowo –
kosztorysowej
Przebudowa drogi gminnej w Zbiersku Kolonia
Budowa chodnika przy drodze w miejscowości Wyrów
Przebudowa ulicy Kaliskiej w miejscowości Stawiszyn
Przebudowa ulicy Konińskiej w miejscowości Stawiszyn
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Petryki
Rozbudowa, przebudowa, remont budynków zlokalizowanych
w Stawiszynie ul. Zamkowa1, ul. Plac Wolności , ul. 1-go Maja
1 w ramach LPR na lata 2017 – 2023 – opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Plan wg stanu
na dzień 31.12

Wykonanie

5.170,00

5.166,00

1.286.476,42

1.286.476,42

157.750,00

36.600,00

61.662,17

61.662,17

155.086,00

155.080,55

94.404,00
80.000,00

84.685,50
72.889,80

4.295.929,39

4.260.274,47

80.000,00
98.574,06
116.718,57
15.000,00
27.000,00
33.887,21

80.000,00
98.574,06
116.718,57
15.000,00
27.000,00
33.887,21

52.000,00

51.000,00

Zakup radiowozu
Zakup bram garażowych dla OSP Stawiszyn
Zakup rozpieracza kolumnowego LUKAS dla OSP Zbiersk
Zakup pompy szlamowej HONDA dla OSP Stawiszyn
Zakup samochodu 9 osobowego do przewozu osób
Budowa Przedszkola Samorządowego w Stawiszynie
Modernizacja i przebudowa budynku przedszkola „Bajkowa
kraina” w Zbiersku celem utworzenia nowych miejsc
wychowania przedszkolnego
„Bajkowe przedszkole – podążamy za rozwojem dzieci”
Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego
na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.
Zakup samochodu osobowo-dostawczego
Zakup rębaka
Przebudowa niekomercyjnej infrastruktury parku miejskiego na
cele rekreacyjne
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zbiersk
Cukrownia
Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Kiączyn Stary
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zbiersk
Kolonia
Zakup akcji Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu
Wymiana pokrycia dachowego – budynek świetlicy PólkoOstrówek
Razem

12.500,00
20.000,00
10.645,00
9.800,00
145.000,00
75.487,00

12.500,00
20.000,00
10.645,00
9.800,00
144.334,04
74.603,00

572.314,00
20.000,00

568.016,61
16.625,01

12.561,00
40.300,00
5.180,00

12.561,00
40.256,00
5.180,00

455.000,00
10.265,00

393.650,84
10.265,00

3.340,27
20.000,00

3.259,50
19.999,80

40 000,00
30.100,00

40 000,00
29.077,71

8.072.789,64

7.795.788,26

III Informacja o stanie mienia
NAZWA
JEDNOST
KI

OGÓŁEM

01.01.2018

NR

31.12.2018
ZWIĘK
SZENIA

ZMNIEJS
ZENIA

0,00 13.196,92

4.609,49

5.294.885,
01

UMORZE
NIE

GRUP
Y

NAZWA GRUPY

0

Grunty

5.286.297,
58

1

Budynki i lokale,
spółdzielcze prawo
do lokalu
mieszkalnego i
niemieszkalnego

14.519.464
,27

443.808,80

1.285.252
,85

666.671,31

14.694.237
,01

2

Obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

12.516.973
,09

1.642.914,6 5.245.139
2
,40

0,00

16.119.197
,87

wartość
netto

wartość
netto

3

Kotły i maszyny
energetyczne

4

Maszyny, urządzenia
i aparaty ogólnego
zastosowania

78.491,36

5

Specjalistyczne
maszyny, urządzenia
i aparaty

13.691,21

6.075,86

6

Urządzenia
techniczne

25.861,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.111,12 24.382,29

2.698,00

43.064,53

0,00

0,00

7.615,35

3.435,96 10.645,00

109,00

32.961,33

78.677,91

49.224,54

184.590,0
4

0,00

214.043,41

8

Narzędzia, przyrządy,
ruchomości i
wyposażenie

84.926,92

81.933,19 58.664,23

0,00

61.657,96

N

Wartości
niematerialne i
prawne

42.792,13

25.262,81

7.452,00

2.214,00

22.767,32

0,00 53.000,00

0,00

424.000,00

7
Środki transportu

Akcje i udziały
371.000,00
U

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów: 7.653,75 zł
Dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich: 2.883,15 zł
Dochody z tytułu dzierżawy gruntów: 46.931,91 zł
Dochody z tytułu wynajmu hali sportowej, sprzętu sportowego
oraz pomieszczeń szkolnych: 16.122,86 zł
Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku przedszkola: 0,00 zł
Dochody z tytułu wynajmu lokali w budynkach szkół: 12.564,37 zł
Dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich: 0,00 zł

Dochody z tytułu wynajmu placu targowego: 5.758,00 zł
Środki trwałe w budowie (080): 1.800.780,36 zł

IV Realizacja budżetu obywatelskiego
Gmina i Miasto Stawiszyn w 2018 roku nie posiadała uchwalonego budżetu
obywatelskiego, tym samym nie została wydzielona część budżetu gminy o której
przeznaczeniu mieliby decydować mieszkańcy.

V Ład przestrzenny
Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn obowiązują ustalenia ośmiu miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego uchwalone w okresie od 2000-2016 roku
oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta
Stawiszyn” uchwalone w 2010 roku. Obszar objęty miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego to 492 ha.
W dniu 18 kwietnia 2018 roku została podjęta Uchwała Nr XLV/243/2018 Rady
Miejskiej w Stawiszynie w sprawie: oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn” oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym przystąpiono do zmiany
w/w studium w jego części, ze wzg. na złożone wnioski mieszkańców odnośnie planowanych
na tym terenie inwestycji.
W szczególności dotyczy to terenu, na którym w przyszłości będą mogły być
realizowane inwestycje z zakresu usług, w tym usług z zakresu sportu, usług kultury,
edukacji, zdrowia oraz inwestycji infrastrukturalnych służących realizacji zadań własnych
gminy, zabudowy produkcyjnej, zabudowy mieszkaniowej i wielkogabarytowych szklarni.
Na terenie gminy i miasta Stawiszyn obowiązują ustalenia ośmiu miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Aktualizacji wymagają cztery dokumenty planistyczne.
Ich ustalenia nie odpowiadają obecnym standardom zapisu prawa miejscowego,
a przede wszystkim nie odpowiadają aktualnym potrzebom mieszkańców. Ograniczają
realizację inwestycji polegających na budowie szklarni wielkogabarytowych czy zabudowy
mieszkaniowej.

VI Informacja o realizacji polityk, programów i strategi
A) Gminny program rewitalizacji, ew. lokalny program rewitalizacji
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2017-2023
opracowany został w wyniku prac przedstawicieli samorządu lokalnego, instytucji
publicznych, przedsiębiorców i pracowników Urzędu Gminy i Miasta Stawiszyn, przy
współudziale ekspertów i specjalistów zewnętrznych, a także mieszkańców gminy, jako
głównych interesariuszy procesu rewitalizacji.
Obszary zdegradowane wyznaczone zostały na podstawie przeprowadzonej analizy
wskaźnikowej w pięciu sferach. W gminie Stawiszyn obszarami zdegradowanymi,
które cechują się nagromadzeniem negatywnych zjawisk społecznych są miasto Stawiszyn
oraz sołectwo Zbiersk – Cukrownia i Petryki. Spośród tych 3 obszarów jako obszar
rewitalizacji zostało wybrane miasto Stawiszyn, ponieważ to miasto Stawiszyn charakteryzuje
się najwyższymi poziomami negatywnych wskaźników w sferze społecznej (największa
liczba zgonów, najwięcej osób w wieku poprodukcyjnym, największe bezrobocie, najwięcej
rodzin pobierających zasiłki). Spośród tych trzech jednostek tylko w mieście Stawiszyn
występuje równoczesne nagromadzenie problemów w sferze technicznej (degradacja stanu
technicznego obiektów budowlanych), przestrzenno-funkcjonalnej (nagromadzenie obiektów
zabytkowych) i środowiskowej (hałas). W związku z powyższym miasto Stawiszyn zostało
wybrane obszarem przeznaczonym do rewitalizacji.
W samym mieście Stawiszyn również wybrano najbardziej zdegradowany obszar,
który zostanie objęty rewitalizacją. Jest on ograniczony ulicami: Kaliską, Starościńską,
Garbarską, ZWM, Konińską, Szosą Konińską. Obszar ten jest miejscem koncentracji szeregu
niekorzystnych zjawisk gospodarczych, społecznych, środowiskowych, technicznych,
przestrzenno-funkcjonalnych.
Cele szczegółowe i kierunki działań:
• Cel 1 Mieszkańcy
- Integracja mieszkańców i włączenie społeczne
- Aktywizacja młodzieży
- Aktywizacja osób starszych

• Cel 2 Przestrzeń
- Rewitalizacja przestrzeni publicznych
- Rewaloryzacja terenów zabytkowych
- Rewitalizacja terenów zielonych
• Cel 3 Budynki
- Modernizacja budynków i obiektów użyteczności publicznej
- Modernizacja budynków zabytkowych
Wskaźniki ustawowe:

Wskaźnik

Wartość bazowa

Wartość docelowa

Depopulacja

Zgony 2,22

Zgony 0,63

Wymeldowania 3,19

Wymeldowania 0,85

Starzenie się społeczeństwa

43,70

11,20

Bezrobocie

6,38

1,46

Ubóstwo

2,91

0,97

Niski stopień przedsiębiorczości

13,04

13,04

Niewystarczające
wyposażenie 1
w infrastrukturę kanalizacyjną

1

B) Program opieki nad zabytkami
Gmina i Miasto Stawiszyn jest na etapie prac związanych z opracowaniem Programu
opieki nad zabytkami.

C) Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym oraz nieruchomościami Gminy i Miasta
Stawiszyn
Obrót nieruchomościami gminnymi regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce
nieruchomościami i Kodeksie Cywilnym. Grunty, będące własności Gminy mogą być
przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste,
użytkowanie, trwały zarząd, dzierżawę lub najem.
Zasady

polityki

czynszowej

Gminy

Stawiszyn

opierają

się

na

uchwale

nr XXX/155/2001 Rady Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie
ustalenia zasad polityki czynszowej.
GRUNTY będące własnością Gminy i Miasta Stawiszyn - ich wartość szacowana jest na:
5.294.885,01 zł
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste użytkowanie wieczyste: 540.349,00 zł + grunty
pozostałe: 4.754.536,01 zł
LOKALE I BUDYNKI: wartość tych nieruchomości szacuje się na: 6.621.887,48 zł
INFORMACJA O STANIE GRUNTÓW PRZEKAZANYCH DZIERŻAWĘ, stanowiących
mienie Gminy i Miasta Stawiszyn, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku
- grunty oddane w dzierżawę pod działalność gospodarczą: łączna powierzchnia: 1,307 ha,
- grunty oddane w dzierżawę pod garaże: łączna powierzchnia: 0,030 ha, - grunty oddane
w dzierżawę pod grunty orne: łączna powierzchnia: 13,33 ha,
- grunty oddane w wieczyste: łączna powierzchnia: 3,64 ha.

LOKALE MIESZKALNE - 2018
KOMUNALNE
L.p.

Nazwa

Liczba mieszkań

Powierzchnia [m2]

1.

Zamurna 1

1

41,77

2.

Zamurna 19

1

53,25

3.

Plac Wolności 4

1

38,60

4.

Plac Wolności 18

4

167,83

5.

Plac Wolności 19

3

147,09

6.

Szosa Pleszewska 1

2

83,80

7

Konińska 16

1

43,40

8

Konińska 23

1

49,50

9

Konińska 25

1

36,94

10

Piskorzewska 2

1

50,50

11

Starościńska 1

2

80,50

12

Kaliska 1

3

140,36

13

Kaliska 6

1

32,55

14

1 Maja 1

2

74,30

15

1 Maja 2

1

35,20

16

Kaliska 14

6

295,28

17

Starościńska 11

1

45,93

18

Petryki 71A

9

378,48

19

Zbiersk-Cukrownia 143

7

333,40

20

Zbiersk-Cukrownia 32

4

159,84

21

Zbiersk 1

4

136,87

22

Piątek Mały 40

2

107,98

23

Piątek Wielki 58

3

146,10

61

2679,47

OGÓŁEM:

SOCJALNE
L.p.
1.

Nazwa
Petryki 71 A
OGÓŁEM:

Liczba mieszkań

Powierzchnia [m2]

5

183

5

183

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH
L.p.

Nazwa

Adres lokalu

m2

1.

Wioletta Bielak – Sklep
Zbiersk Cukrownia 134, 62Wielobranżowy RAMONA, Zbiersk 830 Zbiersk
117, 62-830 Zbiersk

20,40

2.

Poczta Polska S.A. ul. Zamkowa
18-20, 62-800 Kalisz

ul. Zamkowa 1, 62-820
Stawiszyn

100,59

3.

Sklep GS „Samopomoc Chłopska”
ul. 1 Maja 1

ul. 1 Maja 1, 62-820
Stawiszyn

43,60

4.

Pilarska M. - Sklep ADAM ul. Plac ul. Plac Wolności 19, 62-820
Wolności 19
Stawiszyn

99,89

5.

P.P.H.U. „PALBOX” Sp.J. Jan i
Zbiersku-Cukrowni 65a, 62Danuta Kurdyk Zbiersk-Cukrownia 830 Zbiersk
38

141,90

6

Maciej Kobierski, ZbierskCukrownia 62/2, 62-830 Zbiersk

61,21

7.

M. Wojtkowiak Zbiersk-Cukrownia Zbiersk Cukrownia 65a, 6263/3
830 Zbiersk

41,51

8.

Ind. Praktyka Lekarska E. Górna ul. ul. Kaliska 14, 62-820
Kaliska 14
Stawiszyn

27,47

9.

Ind. Prakt. Stomatologiczna M.
Ławińska Szyszko ZbierskCukrownia 246

Zbiersk-Cukrownia 246, 62830 Zbiersk

19,90

10.

Cogito Sebastian Łaźniak Witoldów Zbiersk-Cukrownia 246, 623, 62-817 Żelazków
830 Zbiersk

34,10

11.

I. Gołdyn, S. Madaj-Gołdyn
Lekarze Spólka Partnerska ul.
Starościńska 11

ul. Starościńska 11, 62-820
Stawiszyn

221,90

12.

Orange Polska S.A. Al.
Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa

ul. Zamkowa 1, 62-820
Stawiszyn

30,95

13.

Agnieszka Sadkowska Zbiersk- Zbiersk Cukrownia 143, 62830 Zbiersk
Kolonia 60B, 62-830 Zbiersk

Zbiersk-Cukrownia 65, 62830 Zbiersk

90,10

14.

„AUTOMATYK” Barbara Kondratowicz,
Zbiersk-Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk

Zbiersk-Cukrownia 65, 62-830
Zbiersk

42,39

15.

KołoAA. - Użyczenie

ul. Zamkowa 1, 62-820 Stawiszyn

90,45

16.

Civitas. - Użyczenie

ul. Zamkowa 1, 62-820 Stawiszyn

43,37

17.

Związek Wędkarski - - Użyczenie

Zbiersk Cukrownia 65a

31,49

18.

Związek Gołębi - - Użyczenie

Zbiersk Cukrownia 65a

1 szt.

19.

Piotr
Kondratowicz,
Zbiersk- Zbiersk-Cukrownia 65, 62Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk – 830 Zbiersk
garaż

1 szt.

20.

PPHU „Info-Tech” Górski-Górska
Zbiersk-Cukrownia 56/10 - garaż

Zbiersk-Cukrownia 65, 62830 Zbiersk

1 szt.

21.

E. Ogrodniczuk Zbiersk-Cukrownia Zbiersk-Cukrownia 65, 6275/3 - garaż
830 Zbiersk

1 szt.

22.

Piotr Kondratowicz, ZbierskCukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk –
garaż

Zbiersk-Cukrownia 65, 62830 Zbiersk

1 szt.

23.

A. Bylica ul. Kaliska 14 - garaż

Kaliska 14

1 szt.

24.

J. Bednarek Wyrów 14 - garaż

Kaliska 14

1 szt.

25.

J. Bylica ul. Kaliska 14 - garaż

Kaliska 14

1 szt.

26.

T. Kazimierczak ul. Kaliska 14 garaż

Kaliska 14

1 szt.

Prowadzony jest gminny zasób nieruchomości - wydzielona masa majątkowa, w skład
której wchodzą nieruchomości stanowiące przedmiot własności gminy, a które jednocześnie
nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem
użytkowania wieczystego gmin. Poza gminnym zasobem nieruchomości pozostają więc te
nieruchomości, które oddano w użytkowanie wieczyste. W 2018 roku dokonano sprzedaży
dwóch nieruchomości gminnych. Były to: nieruchomość gruntowa oraz lokal mieszkalny.
W tym roku nie dokonano zakupu nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
Jeśli chodzi o komunalizację, nic nie zostało skomunalizowane (sprawy w toku). Na mocy
specustawy przejęliśmy jedną nieruchomość położoną w miejscowości Zbiersk – Kolonia,
działka nr 5237/4 o pow. 0,3916 ha (obręb Petryki). Zgodnie z ustawa o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przekształcone zostały
wszystkie grunty, które przeznaczone były pod zabudowę mieszkaniową.

Zasady wynajmowania komunalnych lokali mieszkalnych, zamiennych, socjalnych
określa Uchwała Nr XXX/154/2001 Rady Gminy i Miasta Stawiszyn z dnia 22 listopada
2001 roku w sprawie ustalenia wynajmowania zasad lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Stawiszyn. Osoba zainteresowana
przydziałem lokalu mieszkalnego składa podanie oraz wniosek o przydział lokalu
mieszkalnego. Podanie wpisuje się do „Rejestru podań o przydział komunalnego lokalu
mieszkaniowego”. Na dzień 31 grudnia 2018 roku złożonych zostało 17 podań, w tym
11 podań zakwalifikowano do przydziału lokalu komunalnego a 6 podań do przydziału lokalu
socjalnego. W 2018 roku nie przydzielono żadnych lokali mieszkalnych.
W ramach posiadanych środków finansowych wykonano następujące prace
remontowo konserwacyjne:
• w budynku Stawiszyn ul. Kaliska 1 dokonano naprawy przecieków dachu,
otynkowano kominy zewnętrzne, dokonano wymiany drzwi wejściowych do budynku,
zamontowano nową bramę wjazdową w podwórko,
• w budynku Stawiszyn ul. Starościńska 1 wykonano konserwację dachu środkiem
konserwującym oraz zamontowano nowe orynnowanie budynku,
• w budynku Stawiszyn ul. Kaliska 14 dokonano pokrycia połowy dachu nową papą
termozgrzewalną, wyremontowano kominy zewnętrzne, zamontowano nowy piec CO
na ekogroszek, posprzątano i pomalowano 1 lokal mieszkalny oraz pomalowano
wejście główne do budynku od strony ul. Kaliskiej,
• w budynkach Stawiszyn Plac Wolności 18 i 19 częściowo odbudowano i otynkowano
kominy zewnętrzne oraz dokonano napraw dachu,
• w budynku Stawiszyn ul. Starościńska 11 (Ośrodek Zdrowia) naprawiono przecieki
balkonów oraz ocieplono drzwi garażowe,
• w budynku Zbiersk Cukrownia 143 dach został pokryty nową papą termozgrzewalną
na przybudówce Pani Sobierak. Naprawiono drzwi wejściowe do budynku
oraz założono na budynku nowe rynny od strony podwórka. Naprawiono wyczystki
kominowe na strychu budynku. Do gruntownej naprawy pozostały kominy zewnętrzne
jednak ze względu na dużą wysokość, wymaga to sprowadzenia podnośników
samochodowych, z których będzie można dokonać napraw.
• w budynku Zbiersk Cukrownia 32 (budynek Domu Nauczyciela) założono nową

papę termozgrzewalną na połowie dachu, zainstalowano nową pompę do wody
w piwnicy

budynku,

naprawiono

i

otynkowano

kominy

zewnętrzne

oraz zamontowano nowe rynny plastikowe,
• na budynku Zbiersk 1 przy użyciu podnośnika samochodowego usunięto bluszcz,
który obrósł przyłącze energetyczne i zagrażało to bezpieczeństwu mieszkańców,
• do budynku Piątek Wielki 58 doprowadzony został nowy kolektor ściekowy
oraz naprawiono okno na klatce schodowe,
• wykonano przeglądy techniczne i czyszczenie wszystkich przewodów kominowych
i wentylacyjnych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane

VII Infrastruktura komunalna
A) Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
Celem Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
dla powiatu kaliskiego jest zaplanowanie oferty publicznego transportu zbiorowego tak,
aby spełniała ona oczekiwania mieszkańców powiatu kaliskiego przy zachowaniu
odpowiedniego standardu jakości oraz wydajności systemu transportowego.
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego proponuje
trzy warianty:
•

Wariant pierwszy:
Wariant podstawowy zakłada wyłącznie skomunikowanie z Kaliszem

wszystkich miejscowości gminnych (z wyjątkiem gminy Mycielin) położonych
na obszarze powiatu kaliskiego. Jednocześnie dla wdrożenia tego wariantu
niezbędnym będzie zawarcie stosownego porozumienia pomiędzy powiatem kaliskim
a miastem Kalisz w zakresie możliwości organizowania publicznego transportu
zbiorowego o charakterze powiatowym na liniach wkraczających na teren miasta
Kalisz. Planuje się uruchomienie liczby kursów, która zabezpiecza podstawowe
potrzeby mieszkańców powiatu kaliskiego związane z odbywaniem podróży
do Kalisza – siedziby powiatu, szczególnie motywowanie koniecznością załatwienia
spraw urzędowych oraz dojazdem do zakładów pracy i szkół średnich.

•

Wariant drugi:
Wariant

drugi

planowanej

sieci

komunikacyjnej

powiatu

kaliskiego

jest bardziej rozbudowany względem wariantu pierwszego. Powstał w oparciu
o analizę obecnie funkcjonujących w granicach administracyjnych powiatu kaliskiego
(i miasta Kalisza) połączeń, z tym, że uwzględnia on dodatkowy postulat rozszerzenia
obsługi komunikacyjnej obszaru powiatu kaliskiego o miejscowości dziś pozbawione
dostępu do usług transportu zbiorowego. Wdrożenie wariantu drugiego nie wymaga
podpisania porozumienia z powiatami ościennymi (z wyjątkiem miasta Kalisza),
niezbędne jest podjęcie współpracy z poszczególnymi gminami powiatu kaliskiego.
•

Wariant trzeci:
Wariant trzeci planowanej sieci komunikacyjnej powiatu kaliskiego jest

rozwinięciem sieci komunikacyjnej o połączenia wykraczającego poza obszar powiatu
kaliskiego ( i miasta Kalisza). Jest zatem najbardziej rozbudowanym wariantem.
Do jego wdrożenia konieczne jest jednak podpisanie stosownych porozumień
z sąsiednimi

jednostkami

administracyjnymi

tj.

z

powiatami:

pleszewskim

i ostrzeszowskim oraz z powiatem sieradzkim.
Podobnie

jak

w

wariancie

drugim

niezbędne

jest

podjęcie

współpracy

z poszczególnymi gminami powiatu kaliskiego.
Integracja usług transportu zbiorowego na obszarze powiatu kaliskiego może być
osiągnięta

tylko

poprzez

współpracę

wszystkich

zainteresowanych

podmiotów,

w szczególności miasta Kalisza, gmin z terenu powiatu kaliskiego, powiatów ościennych
oraz

pozostałych

organizatorów

usług

transportu

użyteczności

publicznej.

Dlatego też Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn bierze czynny udział w konsultacjach
odnośnie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
dla Powiatu Kaliskiego”.

zbiorowego

VIII Środowisko
A) Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest dokumentem strategicznym
wyznaczającym główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy ochrony
powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń,
w tym również gazów cieplarnianych. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest planem
działań mającym na celu poprawę standardów jakości powietrza w perspektywie
lat 2015-2020. Ogólny cel strategiczny dla Gminy i Miasta Stawiszyna uwzględnia
zapisy określone w pakiecie klimatyczno – energetycznym:
• redukcję gazów cieplarnianych,
• zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
• redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane przez podniesienie
efektywności energetycznej.
Cel ten będzie realizowany przez niżej przedstawione cele szczegółowe:
• Zarządzanie obszarem w sposób zrównoważony i ekologiczny,
• Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego odbiorców zlokalizowanych na terenie
obszaru Miasta i Gminy Stawiszyn,
• Ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji wykorzystywanych
na terenie Miasta i Gminy Stawiszyn, a także emisji pochodzącej z transportu,
• Rozwój systemów zaopatrzenia w energię zmniejszających występowanie niskiej
emisji zanieczyszczeń (w tym emisji pyłów),
• Zwiększenie efektywności wykorzystania, wytwarzania oraz dostarczania energii,
• Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
• Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego
gospodarowania energią,
• Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną
gospodarkę ekoenergetyczną oraz jakość powietrza,
• Promocja oraz realizacja wizji zrównoważonego transportu,
• Promocja efektywnych energetycznie rozwiązań w oświetleniu.

B) Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Stawiszyn jest
opracowany na lata 2017 -2020, z perspektywą do 2020 roku.
Cele Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Stawiszyn:
1. Polepszenie gospodarki

odpadami powstającymi w wyniku

funkcjonowania

gospodarstw domowych ( np. Organizowanie i rozwijanie Punktów Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w postaci punktów stałych jak i/lub
ruchomych, zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Wyraźne
różnicowanie cen odbioru odpadów selektywnych i zmieszanych; Opracowanie
oraz wdrażanie miejscowych programów usuwania wyrobów zawierających azbest )
2. Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych oraz wzrost udziału zasobów
odnawialnych ( np. Wymiana i budowa oświetlenia ulicznego na mniej energochłonne;
Podjęcie działań promocyjnych, (doradztwo, szkolenia) związanych z wdrażaniem,
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, głównie wiatru, słonecznej, upraw
energetycznych, biogazu, biopaliw )
3. Ochrona powietrza ( np. Prowadzenie systematycznych akcji edukacji ekologicznej
na temat

oszczędności

energii

cieplnej

i

elektrycznej

oraz

stosowania

proekologicznych nośników energii, szkodliwości spalania materiałów odpadowych
w kotłowniach domowych; Tworzenie pasów zieleni ochronnej )
4. Ochrona przed hałasem ( np. Wspieranie inwestycji ograniczających ujemny wpływ
hałasu, przez tworzenie pasów zwartej zieleni ochronnej, a także izolacji budynków
(np. wymiana okien, ocieplanie)
5. Ochrona

przed

i uzupełnianie

promieniowaniem
rejestru

urządzeń

elektromagnetycznym
będących

źródłem

(

Zaprowadzenie
promieniowania

elektromagnetycznego )
6. Ochrona wód oraz ochrona przed powodzią ( np. Modernizacja i rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej; Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków)
7. Ochrona powierzchni ziemi i zasoby kopalin ( np. Bieżąca rekultywacja terenów
poeksploatacyjnych )
8. Ochrona zasobów przyrodniczych w tym wzrost lesistości i zadrzewienia w gminie
( np. Prowadzenie prac pielęgnacyjnych parków i pomników przyrody (wykonanie ich
oznaczeń i zabezpieczeń); Zaprojektowanie ścieżek dydaktycznych, turystycznych,
rowerowych wraz z opisem przyrody )

IX Gospodarka komunalna
System dostarczania wody i odprowadzania ścieków obsługiwany jest przez Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie. Kwestie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków od mieszkańców miasta i gminy Stawiszyn reguluje uchwała
Nr L/268/2018 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 08 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Tereny wszystkich wsi gminy Stawiszyn są zwodociągowane. Przyjmuje się, że do sieci
wodociągowej podłączonych jest około 99 % gospodarstw domowych. Na koniec 2018 roku
liczba przyłączy wodociągowych wynosiła 1611, a łączna długość czynnej sieci
wodociągowej wyniosła 103,1 km. Zbudowana komunalna sieć wodociągowa stanowi układ
rozgałęziony i zamknięty, wyposażony w hydranty przeciwpożarowe na terenach wszystkich
wsi. Zasilana jest z lokalnych studni wierconych o udokumentowanej wydajności, które
znajdują się w miejscowościach: Zbiersk Kolonia, Zbiersk, Stawiszyn oraz Piątek Wielki.
Lokalizację tych ujęć na terenie gminy Stawiszyn przedstawiono na rysunku. Każdemu ujęciu
towarzyszy stacja uzdatniania wody.
Obecnie na terenie Gminy i Miasta funkcjonuje nowoczesna oczyszczalnia ścieków,
która została rozbudowana i zmodernizowana w 2011 roku. Jest to oczyszczalnia
mechaniczno-biologiczna, o projektowanej wydajności 800 m3 na dobę przy RLM 7200. W
związku z tym, że gmnastawiszyn nie jest skanalizowana w całości oczyszczalnia nie jest
wykorzystywana w pełi i obecnie pracuje ona z wydajnością ok. 250 m3/d. Wobec tego na
mocy Uchwały Nr XI/311/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października
2015 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stawiszyn, wyznaczono aglomerację o RLM
równym 2406. Na koniec 2018 roku liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosiła 618, a łączna
długość czynnej sieci sanitarnej wyniosła 18,5 km.

X polityka Społeczna
A) Pomoc społeczna.
Ocena zasobów pomocy społecznej odzwierciedla działalność Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawiszynie oraz jednostek współpracujących w realizacji
zadań z zakresu polityki społecznej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że na przestrzeni
ostatnich lat liczba osób, którym udzielono pomocy i wsparcia utrzymuje się na podobnym
poziomie. Zazwyczaj są to osoby długotrwale korzystające z pomocy. Jedynie zmniejszeniu
ulega liczba dzieci objętych pomocą w formie obiadów.
Dominującym powodem przyznawania pomocy poza ubóstwem jest problem
długotrwałej lub ciężkiej choroby lub niepełnosprawności. W wielu przypadkach długotrwała
choroba prowadzi do uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, co w konsekwencji
prowadzi do wzrostu liczby wypłacanych zasiłków stałych, które w głównym stopniu
wypłacane są z powodu niezdolności do pracy. Zatem konieczne jest zapewnienie środków
finansowych w budżecie na zasiłki dla tej grupy osób.
Dokonana ocena zasobów dowodzi, iż działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stawiszynie przynosi zamierzone rezultaty. Analiza danych wskazuje,
że skala potrzeb społecznych oraz skala możliwości ich zaspokajania utrzymuje się
na niezmienionym poziomie. W ramach działań pomocowych priorytetowo realizowana jest
praca socjalna, która prowadzi do wzmocnienia klienta w jego pozytywnych działaniach
i eliminuje negatywne zachowania. W 2018 r. z tej formy pomocy skorzystały 82 rodziny.
B) Główne zadania realizowane przez przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stawiszynie w 2018 r :
- realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata
2014-2020, programem objęto 132 osoby na łączną kwotę 56.172,00;
- realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomocą w formie
artykułów żywnościowych objęto 380 osób tj. 146 rodzin. Wydano 18,734 ton
żywności na łączną kwotę 95. 643,33 zł;
- realizacja zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy

zastępczej w 2018r. Uzyskano dotację z rezerwy celowej budżetu państwa i Funduszu
Pracy w wysokości 18.771,00. Pomocą asystenta rodziny objęto 10 rodzin, które
przeżywał trudności wychowawcze z dziećmi;
- przystąpienie do realizacji programu „ Razem Skuteczniej BIS” mającym na celu
doskonalenie jakości funkcjonowania instytucji pomocy społecznej oraz służb
zatrudnienia. Program dotyczył podniesienia kwalifikacji pracowników socjalnych
oraz objęcie kompleksowym wsparciem osób bezrobotnych w formie aktywizacji i
podjęcia zatrudnienia;
- świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych oraz
specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb
wynikających z rodzaju niepełnosprawności, świadczonych przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem. Łącznie z pomocy skorzystało 18 osób.
- udzielanie pomocy w formach dostosowanych do rozpoznanych potrzeb klientów;
Powyższe działania są kontynuowane również w roku 2019.
C) Program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa
lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych
i indywidualnych wynikających z używania alkoholu.
1. Diagnoza problemów.
Gmina i Miasto Stawiszyn liczy7.188 mieszkańców (stan na dzień 21.09.2018r.),
szacować można, że w naszej gminie żyje około 220 osób uzależnionych od alkoholu oraz ok.
500 osób pijących szkodliwie i ryzykownie. Wokół nich żyją dzieci i dorośli członkowie
rodzin ( małżonkowie, rodzeństwo, rodzice, dziadkowie) czyli dalsze 400 mieszkańców
żyjących

w otoczeniu

osoby

uzależnionej

od

alkoholu.

Zmiany

w funkcjonowaniu jednego członka rodziny mają wpływ na wszystkich pozostałych,
wywołując u nich zaburzenia zdrowotne i emocjonalne występujące z różnym nasileniem,
nazywane współuzależnieniem.
Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną
wśród młodzieży szkolnej, podobnie jest też w naszej gminie. Jak pokazują badania

ankietowe przeprowadzone w szkołach na terenie naszej Gminy próby picia ma za sobą ok.
40 % uczniów klas gimnazjalnych. Na pytanie : „Czy piłeś alkohol?” TAK odpowiedziało 74
uczniów spośród 194 badanych. Warto zauważyć, że wysoki odsetek eksperymentujących
z alkoholem stanowią dziewczęta (45% ). Na pytanie : „Czy byłeś pijany?” 13 osób
odpowiedziało – TAK, wielokrotnie upiło się 11 osób. Oceniając kwestię dostępności
poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych uczniowie uznali je jako łatwe do zdobycia.

2. Dostępność napojów alkoholowych na terenie gminy.
/ stan na 21.09.2018/
Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 26
- ogólna liczba punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży / sklepy/ wynosi obecnie – 20
- punkty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży / gastronomia/ - liczba punktów – 6
Tabela nr 1. Liczba mieszkańców przypadających na jeden punkt sprzedaży napojów
alkoholowych w Gminie i Mieście Stawiszyn- stan na 21.09.2018
Liczba mieszkańców na
punkt sprzedaży ogółem

Rok

jeden Liczba mieszkańców na jeden punkt
sprzedaży o zawartości alkoholu pow. 18%

Stan na 21.09.2018r.
276

287

3. Podejmowane działania w ramach Gminnego Programu.
W ramach realizacji zadania dotyczącego zwiększenia dostępności pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem
finansowana jest działalność punktów informacyjno

– konsultacyjnych dla rodzin

z problemem alkoholowym w Stawiszynie i Zbiersku oraz grup wsparcia dla osób
uzależnionych. Z pomocy punktu w 2018r skorzystało 85 osób w Stawiszynie oraz 43 osoby
w Zbiersku. Z inicjatywy członków gminnej komisji 12 osób skierowano na leczenie
odwykowe. Sporządzono i wysłano 9 wezwań osobom nadużywającym alkoholu do stawienia
się na rozmowę motywującą do podjęcia leczenia.

Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach Gminnego Programu jest świadczenie
pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w szczególności
poprzez

finansowanie

działalności

świetlic

opiekuńczo

–

wychowawczych

oraz pozaszkolnych zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych. Zajęcia świetlicowe
oraz profilaktyczne odbywały się w wymiarze 20 godzin tygodniowo, w godzinach 15-19
w Stawiszynie oraz 14-18 w Zbiersku.
W

ramach

pomocy

psychologicznej

dla

dzieci

funkcjonują

dwie

grupy

socjoterapeutyczne skupiające dzieci głównie z rodzin z problemem alkoholowym. Grupy
liczą łącznie 20 dzieci. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin. Dla dzieci
pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, objętych socjoterapią dofinansowano
pobyt na zimowisku połączony z programem profilaktycznym a w okresie wakacyjnym
kolonie letnie.
Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018r. podejmowano również działania dla dzieci młodzieży szkolnej :
• dla uczniów klasy V szkoły Podstawowej w Stawiszynie sfinansowano realizację
programu „Saper” czyli jak rozminować agresję w kontekście przeciwdziałania
przemocy
• dla 40 uczniów Szkoły Podstawowej w Zbiersku sfinansowano wyjazd (5 dniowy)
do Centrum Profilaktyki Uzależnień dla dzieci i młodzieży w Rogoźnie
• w okresie ferii zimowych sfinansowano zajęcia sportowe i artystyczne dla uczniów
szkół z terenu naszej gminy
• sfinansowano również warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów
SP w Zbiersku
4. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Komisja wspiera osoby uzależnione i ich rodziny, zajmuje się kształtowaniem zdrowego
stylu życia. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy:
• inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień,

• podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa
odwykowego,
• opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych
pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady miejskiej
(limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje
alkoholowe),
• kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż
lub podawanie napojów alkoholowych.

5. Wnioski
1. Niezbędna jest szersza współpraca z rodzicami, wzmacnianie umiejętności opiekuńczowychowawczych,

edukowanie

rodziców

w

zakresie

rozpoznawania

symptomów

świadczących o spożywaniu substancji psychoaktywnych przez dzieci oraz prawidłowego
reagowania w takich przypadkach
2. Zwiększenie wrażliwości społecznej na spożywanie alkoholu przez dzieci i młodzież,
w tym również u dorosłych mieszkańców z problemem alkoholowym oraz stymulowanie
społecznej odpowiedzialności mieszkańców w kwestii reagowania w sytuacjach spożywania
alkoholu przez osoby nieletnie;
3. Wzmocnienie mechanizmów kontroli przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu
i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim;
4. Podjęcie systemowych działań zmierzających do niwelowania czynników sprzyjających
alkoholizmowi – w tym wzmocnienia wsparcia psychologicznego dla osób znajdujących się
w kryzysie, nie radzących sobie z problemami i stresem;
5. Uwrażliwienie mieszkańców gminy na problem prowadzenia pojazdów mechanicznych
pod wpływem alkoholu i jego społeczne i prawne konsekwencje – lokalna kampania
edukacyjna;

D) Program przeciwdziałania narkomanii
1. Informacja o problemie narkomanii oraz zasobach gminnych.
Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych należy stwierdzić, że młodzież
szkolna w naszej gminie ma dobrą wiedzę na temat szkodliwości środków psychoaktywnych.
Z tego względu programy profilaktyczne powinny być ukierunkowane na uczenie
umiejętności życiowych. Poza tym bardzo ważna jest edukacja rodziców na temat
narkotyków. Im więcej rodzic wie o środkach psychoaktywnych, tym łatwiej przekona
dziecko o ich szkodliwości. Rozmowa jest podstawą dobrych kontaktów z dzieckiem.
Profilaktyka przynosi najlepsze efekty wtedy, gdy współpracują : rodzina, szkoła i całe
społeczeństwo.
W 2018r nie odnotowano zgłoszeń dotyczących osób uzależnionych od narkotyków
czy zażywających problemowo, działania podejmowane przez Gminną Komisję ds.
rozwiązywania problemów alkoholowych polegają głównie na działaniach profilaktycznych.
Z informacji uzyskanych w środowisku, jak również od dzielnicowych z Komisariatu
Policji w Stawiszynie wynika, że w chwili obecnej trudno jest dokładnie wskazać miejsca
handlu narkotykami, ze względu na zmieniający się sposób dystrybucji środków
psychoaktywnych, z rynku zniknęły stałe miejsca handlu, obecnie handel odbywa się
przy użyciu środków komunikacji takich jak telefon komórkowy, internet. Z informacji
uzyskanej metodą wywiadu wynika również, że wśród dorosłej młodzieży najbardziej
popularnym środkiem, który zażywają jest marihuana.
2. Główny cel i zadania Programu
Celem

głównym

Programu

jest

przeciwdziałanie

rozszerzaniu

się

narkomanii

oraz problemom jej towarzyszącym na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn. Podniesienie
poziomu wiedzy mieszkańców na temat problemów związanych z używaniem środków
psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.
Zadania Program:
I. Zmniejszenie zainteresowania narkotykami wśród dzieci, młodzieży i młodych
dorosłych poprzez realizację programów profilaktycznych oraz wspieranie oferty
alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

II. Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn w zakresie
problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
III. Udzielanie pomocy rodzinom, w których wystąpił problem narkomanii.
Każde z wymienionych zadań własnych gminy może być realizowanych na wiele sposobów.
Jest to uzależnione od potrzeb i lokalnych zasobów. Na terenie Gminy Stawiszyn wsparciem
w wyżej wymienionym zakresie są:
➢ Punkty informacyjno – konsultacyjne w Stawiszynie i Zbiersku
➢ Grupy wsparcia dla osób uzależnionych
➢ Świetlice środowiskowe z programem socjoterapeutycznym
➢ Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
➢ Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
➢ Szkoły
➢ Zakłady Opieki Zdrowotnej
3. Wnioski
Zarysowane tendencje przemawiają za zintensyfikowaniem działań profilaktycznych
i pomocowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
– działania w obszarze ograniczania ryzyka związanego z okazjonalnym używaniem
narkotyków, w szczególności w miejscach spędzania wolnego czasu ( dyskoteki,
kluby, puby itp.);
– działania z zakresu redukcji szkód adresowane do problemowych użytkowników
narkotyków ( zapobieganie zgonom );
– rozszerzenie zakresu pomocy w readaptacji po leczeniu;
– uwzględnienie specyfiki kobiet w programach pomocowych;
– zwiększenie zakresu działań informacyjno- edukacyjnych dla rodziców.

XI Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Stawiszynie
Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. wykonywanie
Uchwał Rady Miejskiej.
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Burmistrz realizował
uchwały podjęte przez Radę Miejską w 2018 r. w sposób określony w uchwałach.
W 2018 roku Rada Miejska obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem
pracy rady przyjętym Uchwałą Nr XLII/225/2018 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia
31 stycznia 2018 roku w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stawiszynie
na 2018 rok.
W okresie sprawozdawczym zakończyła się VII kadencja Rady Miejskiej w Stawiszynie,
ostatnia sesja odbyła się w dniu 17 października 2018 roku, w tym okresie Rada obradowała
na 11 sesjach podjęła 62 uchwały. Rada nowej kadencji w 2018 roku odbyła 3 posiedzenia,
na których podjęła 22 uchwały.
Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2018 roku Rada Miejska obradowała
na 12 sesjach

zwyczajnych,

2

sesjach

uroczystych

z

okazji

Dnia

Dziecka

oraz Dni Stawiszyna. Rada Miejska podjęła łącznie w 2018 roku 84 uchwały.
Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania
mieniem komunalnym, planów zagospodarowania przestrzennego miasta, pomocy społecznej,
spraw związanych z oświatą, ochroną środowiska, stawek i opłat lokalnych oraz prawa
miejscowego.
W posiedzeniach uczestniczyli: Burmistrz Stawiszyna, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy
i Miasta, Skarbnik Gminy i Miasta oraz inne zaproszone osoby, stosownie do omawianych
na posiedzeniach tematów, w tym dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyjnych
oraz Komendant Komisariatu Policji.

Podjęte przez Radę Miejską uchwały, Burmistrz Stawiszyna zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2
ustawy o samorządzie gminnym przekazał do organów nadzoru jakimi są w zakresie
zgodności z prawem – Wojewoda Wielkopolski, a w zakresie spraw finansowych –
Regionalna Izba Obrachunkowa.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie uchwały
opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące akty
prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Wszystkie uchwały zostały wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych
uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa
tabela.
Lp.

Numer uchwały
data podjęcia

Uchwała w sprawie

Sposób wykonania

1

XLII/221/2018

uchwała weszła

31 stycznia 2018r.

w sprawie zgłoszenia sołectw PólkoOstrówek, Zbiersk Cukrownia do
„Programu Wielkopolska Odnowa Wsi
2013-2020”;

XLII/222/2018 31
stycznia 2018r.

w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju
Sołectwa Pólko-Ostrówek

uchwała weszła

2

w życie z dniem podjęcia

w życie z dniem podjęcia

na lata 2018-2021”;
3

XLII/223/2018
31 stycznia 2018r.

4

XLII/224/2018
31 stycznia 2018r.

5

XLII/225/2018

w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju
Sołectwa Zbiersk Cukrownia na lata 20182021”;

uchwała weszła

w sprawie ustalenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego
w przedszkolach prowadzonych przez
Gminę i Miasto Stawiszyn

uchwała weszła

w sprawie w sprawie Planu Pracy Rady
Miejskiej Stawiszynie na 2018 rok

uchwała weszła

w sprawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej

uchwała weszła

31 stycznia 2018r.
6

XLII/226/2018

w życie z dniem podjęcia

w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urz. Woj.
Wlkp.

w życie z dniem podjęcia

7

31 stycznia 2018r.

na 2018 rok;

w życie z dniem podjęcia

XLII/227/2018

w sprawie Planu Pracy Komisji Społecznej
na 2018 rok;

uchwała weszła

w sprawie Planu Pracy Komisji
Budżetowo-Gospodarczej na 2018 rok;

uchwała weszła

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2021;

uchwała weszła

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

uchwała weszła

31 stycznia 2018r
8

XLII/228/2018
31 stycznia 2018r.

9

XLII/229/2018
31 stycznia 2018r.

10

XLII/230/2018

XLIII/231/2018
14 marca 2018r.

12

XLIII/232/2018
14 marca 2018r.

13

XLIII/233/2018
14 marca 2018r.

14

XLIII/234/2018

w życie z dniem podjęcia

w życie z dniem podjęcia

w życie z dniem podjęcia

31 stycznia 2018r.
11

w życie z dniem podjęcia

w sprawie ustalenia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego
nauczycieli na rok 2018.

uchwała weszła

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy i Miasta Stawiszyn
na lata 2017-2020 z perspektywą do roku
2024” wraz z „Prognozą oddziaływania na
środowisko Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 20172020 z perspektywą do roku 2024”.

uchwała weszła

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na
terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 2018
roku

uchwała weszła

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w
drodze przetargu,

dotyczy niezabudowanej
nieruchomości gruntowej
położonej w Długiej Wsi
Drugiej wykonano

14 marca 2018r.
niezabudowanej nieruchomości gruntowej,
będącej własnością Gminy i Miasta
Stawiszyn

w życie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2018

w życie z dniem podjęcia

w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urz. Woj.
Wlkp.

15

XLIII/235/2018
14 marca 2018r.

16

XLIII/236/2018
14 marca 2018r.

17

XLIII/237/2018

w sprawie niewyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta
Stawiszyn środków funduszu sołeckiego na
2019 rok

uchwała weszła

w sprawie określenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych

uchwała weszła

w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu

pomoc Woj. Wlkp.
dofinansowanie
inwestycji budowa bazy
śmigłowcowej Służb
Ratownictwa
Medycznego (LPR)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2021

uchwała weszła

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

uchwała weszła

14 marca 2018r.

18

XLIII/238/2018
14 marca 2018r.

19

XLIII/239/2018

XLIV/240/2018
27 marca 2018r.

21

XLIV/241/2018
27 marca 2018r.

22

XLIV/242/2018
27 marca 2018r.

w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urz. Woj.
Wlkp.

w życie z dniem podjęcia

w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urz. Woj.
Wlkp.

14 marca 2018r.

20

w życie z dniem podjęcia

w sprawie podziału Gminy i Miasta
Stawiszyn na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym

uchwała weszła

w sprawie utworzenia stałych obwodów
głosowania na obszarze Gminy i Miasta
Stawiszyn, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych

uchwała weszła

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej lokal
mieszkalny na rzecz dotychczasowego
najemcy oraz na udzielenie bonifikaty od

dotyczy lokalu
mieszkalnego

w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urz. Woj.
Wlkp.

w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urz. Woj.
Wlkp.

wykonano

ceny nieruchomości
23

XLV/243/2018
28 kwietnia 2018r.

24

XLV/244/2018
28 kwietnia 2018r.

- oceny aktualności „Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowani przestrzennego gminy i
miasta Stawiszyn” oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego;

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

- przystąpienia do sporządzenia zmiany
„Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i
miasta Stawiszyn”;

zmiany w „Studium..”
dwa obszary w
Petrykach,
jeden Długa Wieś Druga
oraz Wyrów;
uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

25

XLV/245/2018
28 kwietnia 2018r.

26

XLV/246/2018
28 kwietnia 2018r.

27

XLV/247/2018
28 kwietnia 2018r.

- przystąpienia do sporządzenia
„Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w
miejscowości Wyrów”;

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

- przystąpienia do sporządzenia
„Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w
miejscowości Petryki”;

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

zmiany uchwały Nr XLIII/236/2018 Rady
Miejskiej w Stawiszynie z dnia 14 marca
2018r. w sprawie określenia szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych.

dotyczy zmiany § 3
chwały, uchwała weszła
w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urz. Woj.
Wlkp.

28

XLV/248/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2021.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

28 kwietnia 2018r.
29

XLV/249/2018
28 kwietnia 2018r.

30

XLVI/250/2018 23
maja 2018r.

w sprawie przekazania projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania
ścieków do Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

31

XLVI/251/2018 23
maja 2018r.

w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatu
Kaliskiego na realizację inwestycji
pn:”Przebudowa ulicy Szosa Petrycka w
Stawiszynie w zakresie chodnika”.

pomoc w formie dotacji

32

XLVI/252/2018 23
maja 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2021.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

33

XLVI/253/2018 23
maja 2018r.

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

XLVII/2018 4
czerwca 2018

Sesja uroczysta zwołana z okazji dnia
dziecka

nie podjęto uchwał

XLVIII/254/2018
22 czerwca

w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla
Gminy i Miasta Stawiszyn”. (Józefa Janas)

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla
Gminy i Miasta Stawiszyn”. (Antoni
Jarzębski)

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla
Gminy i Miasta Stawiszyn”. ( Walerian
Sosiński)

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz z sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy i Miasta

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

34

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

2018
35

XLVIII/255/2018
22 czerwca
2018

36

XLVIII/256/2018
22 czerwca
2018

37

XLIX/257/2018

Stawiszyn za 2017 r.
38

XLIX/258/2018

w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Stawiszyna za 2017 rok.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania
finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka
Kultury w Zbiersku.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania
finansowego Biblioteki Publicznej Gminy i
Miasta Stawiszyn

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczyciela pedagoga, psychologa,
logopedy, terapeuty pedagogicznego i
doradcy zawodowego.

uchwała weszła w życie
po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urz. Woj.
Wlkp.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia w sprawie wspólnej realizacji
projektu pn. „Program profilaktyki
nowotworów skóry w Aglomeracji KaliskoOstrowskiej"

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia w sprawie wspólnej realizacji
projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej,
wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz
szczepień przeciwko WZW typu B na
terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych dla poszczególnych ich
rodzajów, przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży,

uchwała weszła w życie
po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urz. Woj.
Wlkp.

27 czerwca
2018
39

XLIX/259/2018
27 czerwca
2018

40

XLIX/260/2018
27 czerwca
2018

41

XLIX/261/2018
27 czerwca
2018

42

XLIX/262/2018
27 czerwca
2018

43

XLIX/263/2018
27 czerwca
2018

44

XLIX/264/2018 27
czerwca
2018

jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych

na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn
45

XLIX/265/2018 27
czerwca

w sprawie ustalenia wynagrodzenia
za pracę dla Burmistrza Stawiszyna;

2018
46

XLIX/266/2018
27 czerwca

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od dnia 1
lipca 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na
lata 2018-2021;

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie zmian budżetu na 2018 rok.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

Uchwała Nr L/268/2018 w sprawie
przyjęcia regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Gminy i
Miasta Stawiszyn

uchwała weszła w życie
po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urz. Woj.
Wlkp.

w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi
Kaliskiemu na realizację inwestycji pn: „
Przebudowa drogi powiatowej nr 4585P –
ul. Petryckiej w Stawiszynie w zakresie
chodnika”.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia,

2018
47

XLIX/267/2018
27 czerwca
2018

48

L/268/2018
08 sierpnia
2018

49

L/269/2018
08 sierpnia
2018

pomoc w formie dotacji
Straciła moc; Uchwała
XLVI/251/2018 z dn.
23 maja 2018r.

50

L/270/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2021

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem
pomieszczeń oraz dzierżawę gruntu na
okres 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

08 sierpnia
2018
51

L/271/2018
08 sierpnia
2018

52

LI/272/2018
12 września

53

2018

najmu i umowy dzierżawy.

LI/273/2018 12
września

w sprawie powołania doraźnej Komisji
Statutowej.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi
Kaliskiemu na realizację zadania pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 4585P –
ul. Petryckiej w Stawiszynie w zakresie
chodnika”.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia,

2018
54

LI/274/2018
12 września
2018

pomoc w formie dotacji
Straciła moc; Uchwała
L/269/2018 z dn.
8 sierpnia 2018r.

55

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2021.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie nieruchomości gruntowych na
rzecz Gminy i Miasta Stawiszyn do
gminnego zasobu nieruchomości

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie powierzenia Miastu Kalisz
zadania publicznego z zakresu aktualizacji
ewidencji dróg i obiektów mostowych.

zadanie publiczne
realizacja projektu pn.
„Zintegrowana
Infrastruktura Informacji
Przestrzennej
Aglomeracji KaliskoOstrowskiej”
dofinansowanego ze
środków UE

LII/279/2018

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy

17 października

i Miasta Stawiszyn.

uchwała weszła w życie
po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urz. Woj.

LI/275/2018
12 września
2018

56

LI/276/2018
12 września
2018

57

LII/277/2018 17
października
2018

58

LII/278/2018
17 października
2018

59

2018

Wlkp.
60

LII/280/2018
17 października

w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Stawiszyn na lata 2018 – 2025;

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2021.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

20182018
61

LII/281/2018
17 października
2018

62

LII/282/2018
17 października
2018

63

I/1/2018 22
listopada 2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Stawiszynie.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

64

I/2/2018

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Stawiszynie.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie powołania Komisji Społecznej.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie powołania Komisji BudżetowoGospodarczej.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie powołania Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie stawek podatku od
nieruchomości na rok 2019

uchwała weszła w życie
po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urz. Woj.
Wlkp.

w sprawie w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta dla celów obliczenia

uchwała weszła w życie
po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w

22 listopada 2018
65

I/3/2018
22 listopada 2018

66

I/4/2018
22 listopada 2018

67

I/5/2018
22 listopada 2018

68

I/6/2018
22 listopada 2018

69

II/7/2018
23 listopada 2018

70

II/8/2018
23 listopada 2018

71

II/9/2018
23 listopada 2018

72

II/10/2018

podatku rolnego na rok 2019

Dzienniku Urz. Woj.
Wlkp.

w sprawie określenia wysokości rocznych
stawek podatku od środków
transportowych na rok 2019.

uchwała weszła w życie
po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urz. Woj.
Wlkp.

w sprawie uzupełnienia stanu komisji
Budżetowo-Gospodarczej.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Burmistrza Stawiszyna.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

sprawie ustalenia wysokości i zasad na
jakich radnym Rady Miejskiej w
Stawiszynie przysługują diety oraz zwrot
kosztów podróży służbowych.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na
lata 2018-2021.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
rok 2018.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

23 listopada 2018
73

II/11/2018
23 listopada 2018

74

II/12/ 2018r
23 listopada 2018

75

II/13/2018
23 listopada 2018

76

II/14/2018
23 listopada 2018

77

III/15/2018 14
grudnia 2018

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
i profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Gminy i Miasta
Stawiszyn na 2019 r.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

78

III/16/2018 14
grudnia 2018

w sprawie zarządzenia wyborów

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

III/17/2018

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

14 grudnia 2018

w sprawie powierzenia reprezentowania i
Gminy Miasta Stawiszyn w Zgromadzeniu
Związku Komunalnego Gmin „Czyste
Miasto, Czysta Gmina”.

III/18/2018 14
grudnia 2018

w sprawie powołania doraźnej Komisji
Statutowej.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

79

80

do organów samorządu mieszkańców wsi.

81

III/19/2018
14 grudnia 2018

w sprawie zmiany uchwały odnośnie
udzielenia pomocy Powiatowi Kaliskiemu
na realizację zadania pn. „Przebudowa
drogi powiatowej

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia;

nr 4585P – ul. Petryckiej w Stawiszynie w
zakresie chodnika”.

Straciła moc; Uchwała
LI/274/2018 z dn.

pomoc w formie dotacji

12 września 2018r.
82

III/20/2018

w sprawie ustalenia wysokości

14 grudnia 2018

i warunków udzielania bonifikat
od wniesienia opłaty jednorazowej

uchwała weszła w życie
po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urz. Woj.
Wlkp.

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy i Miasta Stawiszyn.
83

III/21/2018
14 grudnia 2018

84

III/22/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na
lata 2018-2020.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
rok 2018.

uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia

14 grudnia 2018

W Radzie Miejskiej VII kadencji funkcjonowały 3 komisje stałe:
-Komisja Rewizyjna;
-Komisja Społeczna;
-Komisja Budżetowo-Gospodarcza;
W trakcie kadencji powołano doraźną Komisję Statutową.
W nowej Kadencji funkcjonowały te same komisje, dodatkowo powołano Komisję Skarg,
Wniosków i petycji, zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym.
Od początku VIII Kadencji Rady Miejskiej obrady podawane były do publicznej wiadomości
(głosowanie imienne). Obrady transmitowane są on-line, a głosowania odbywają się
za pomocą urządzeń technicznych pozwalających na odnotowanie sposobu głosowania
przez każdego radnego niezwłocznie po głosowaniu i podanie wyników do wiadomości
publicznej.

XII Oświata
Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn funkcjonują jedynie placówki oświatowe, dla których
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Stawiszyn
1. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie
ul. Szkolna 8, 62-820 Stawiszyn
tel. (62) 75-28-032
e-mail: zsstawiszyn@gmail.com
www.szkola.mdi.net.pl
2. Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Zbiersku
Zbiersk-Cukrownia 144, 62-830 Zbiersk
tel. (62) 75-20-520
e-mail: zszbiersk@poczta.onet.pl
www.zszbiersk.pl
3. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Stawiszynie z Filią Petryki
ul. Starościńska 4, 62-820 Stawiszyn
tel. (62) 75-28-022
www.przedszkolewstawiszynie.pl
Filia Petryki
Petryki 45, 62-820 Stawiszyna
tel. (62) 75-28-613
4. Publiczne Przedszkole Samorządowe „Bajowa Kraina” w Zbiersku
Zbiersk-Cukrownia 81, 62-830 Zbiersk
tel. (62) 75-20-507
e-mail: kontakt@bajkowakraina.net
www.przedszkolezbiersk.pl
Od 1 września 2017 r. weszła w życie reforma oświatowa, która zakłada
m.in. likwidację gimnazjów. Funkcjonujące w naszej gminie dwa Zespoły Szkół z mocy
prawa zostały przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe z oddziałami gimnazjalnymi.
Oddziały gimnazjalne będą funkcjonowały do roku szkolnego 2018/2019 (III klasa
gimnazjalna).
Od 1 września 2019 r. w strukturach szkół pozostanie tylko 8 klas szkół podstawowych.

Stan organizacji szkół i przedszkoli
Szkoły podstawowe 2017/2018
Nazwa placówki

I

II

Liczba uczniów
w poszczególnych klasach
III IV
V
VI VII

382

47

38

41

44

50

44

35

42

41

16

277

33

10

48

35

31

25

32

35

28

34

659

80

48 89

79

81

69

67

77

69

Liczba
oddziałó
w

Liczba
uczniów

18

Szkoła
Podstawowa im.
Wincentego Pola
w Stawiszynie
Szkoła
Podstawowa im.
Jana III
Sobieskiego
w Zbiersku
RAZEM

II
III
gim gim

Szkoły podstawowe 2018/2019
Nazwa placówki

Liczba
oddziałó
w

Liczba
uczniów

18

Szkoła
Podstawowa im.
Wincentego Pola
w Stawiszynie
Szkoła
Podstawowa im.
Jana III
Sobieskiego
w Zbiersku
RAZEM

I

II

Liczba uczniów
w poszczególnych klasach
III IV
V
VI VII VIII

379

42

46

39

40

43

50

44

35

40

15

267

19

33

10

48

35

31

25

31

35

33

646

61

79 49

88

78

81

69

66

75

Średnia wielkość oddziałów
Szkoła w Stawiszynie

Szkoła w Zbiersku

2017/2018

21, 23

17, 32

2018/2019

21, 06

17, 80

III
gim

Przedszkola 2017/2018
Nazwa placówki

Publiczne Przedszkole Samorządowe
w Stawiszynie
Publiczne Przedszkole Samorządowe
„Bajkowa Kraina” w Zbiersku
RAZEM

Liczba
oddziałów

Liczba
dzieci

Liczba dzieci
z podziałem na:
dzieci
dzieci
6-letnie
młodsze
32
97

7

129

5

114

25

89

12

243

57

186

Liczba
oddziałów

Liczba
dzieci

6

137

6

131

28

103

12

268

65

203

Przedszkola 2018/2019
Nazwa placówki

Publiczne Przedszkole Samorządowe
w Stawiszynie
Publiczne Przedszkole Samorządowe
„Bajkowa Kraina” w Zbiersku
RAZEM

Liczba dzieci
z podziałem na:
dzieci
dzieci
6-letnie
młodsze
37
100

Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
Liczba dzieci
Rodzaj niepełnosprawności

w roku szkolnym
2017/2018

w roku
szkolnym
2018/2019

Niepełnosprawność intelektualna w
stopniu lekkim

3

2

Niepełnosprawność intelektualna w
stopniu umiarkowanym lub
znacznym

-

1

Niepełnosprawności sprzężone

3

1

Autyzm, w tym Asperger

4

2

Niepełnosprawność ruchowa

2

2

Słabowidzący

1

1

Słabosłyszący

1

-

Niesłyszący

-

1

RAZEM

14

10

Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli
Liczba uczniów
2017/2018

2018/2019

130

140

Uczniowie niepełnosprawni dowożeni o Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Rychwale

4

5

Uczniowie niepełnosprawni dowożeni przez
rodziców, którym gmina zwraca koszty dowozu

5

3

139

148

Dowożeni do szkół i przedszkoli na terenie
Gminy i Miasta Stawiszyn

RAZEM

Stan zatrudnienia w szkołach i przedszkolach
Liczba nauczycieli w szkołach i przedszkolach 2017/2018
Ogółem
Szkoła Podstawowa
w Stawiszynie
Szkoła Podstawowa
w Zbiersku
PPS
w Stawiszynie
PPS „Bajkowa
Kraina” w Zbiersku
Razem

Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego

42

Stażyści
1

36

1

6

3

26

11

0

4

1

6

12

2

4

2

4

101

4

19

14

64

Kontraktowi Mianowani
5
8

Dyplomowani
28

Liczba nauczycieli w szkołach i przedszkolach 2018/2019
Ogółem
Szkoła Podstawowa
w Stawiszynie
Szkoła Podstawowa
w Zbiersku
PPS
w Stawiszynie
PPS „Bajkowa
Kraina” w Zbiersku
Razem

Liczba nauczycieli według stopnia awansu zawodowego

40

Stażyści
0

33

1

7

4

21

10

0

3

1

6

12

2

6

1

3

95

3

21

14

57

Kontraktowi Mianowani
5
8

Dyplomowani
27

Liczba etatów nauczycielskich w szkołach i przedszkolach 2017/2018

Szkoła podstawowa
w Stawiszynie
Szkoła podstawowa
w Zbiersku
PPS
w Stawiszynie
PPS „Bajkowa Kraina”
w Zbiersku
Razem

Ogółem

Stażyści

40,00

Mianowani

0,50

Kontrakto
wi
4,56

7,44

Dyplomowan
i
27,50

31,18

1,00

5,67

3,00

21,51

9,18

0,00

3,09

1,00

5,09

10,13

1,54

3,09

2,00

3,50

90,49

3,04

16,41

13, 44

57,60

Liczba etatów nauczycielskich w szkołach i przedszkolach 2018/2019

Szkoła podstawowa
w Stawiszynie
Szkoła podstawowa
w Zbiersku
PPS
w Stawiszynie
PPS „Bajkowa Kraina”
w Zbiersku
Razem

Ogółem

Stażyści

38,34

Mianowani

0,00

Kontrakto
wi
4,18

7,16

Dyplomowan
i
27,00

29,84

1,00

5,61

3,50

19,73

9,09

0,00

3,00

1,00

5,09

10,20

1,70

5,14

1,00

2,36

87,47

2,70

17,93

12,66

54,18

Liczba etatów pracowników administracji i obsługi
Administracja
2017/2018

2018/2019

Kuchnia i stołówka

Pozostała obsługa

2017/201 2018/2019 2017/2018 2018/2019
8

Szkoła w Stawiszynie

3,5

3,5

2,5

1,5

4,2

7,25

4

4

2

2

4,75

4,75

Przedszkole w Stawiszynie

1,5

1,5

4

4

7

7

Przedszkole w Zbiersku

1,5

1,5

2

2

5,75

4,75

Ogółem

10,5

10,5

10,5

9,5

21,70

23,75

Szkoła w Zbiersku

Inwestycje w placówkach oświatowych
W lipcu zakończyły się prace budowlane, a w sierpniu 2018 r. nastąpił odbiór
zmodernizowanego budynku Publicznego Przedszkola Samorządowego „Bajkowa Kraina”
w Zbiersku. Przedszkole zostało zmodernizowane w ramach projektu „Modernizacja
i przebudowa budynku Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Zbiersku” w ramach Poddziałania
9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej programu WRPO 2014 +. Umowa
na dofinansowanie projektu została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu
3 listopada 2017 r. Koszt całej inwestycji wyniósł 607 722,00, a kwota dofinansowania
503 134,81 zł. Celem projektu było zwiększenie i wyrównanie dostępu do edukacji
przedszkolnej, w tym dla dzieci niepełnosprawnych, poprzez utworzenie nowych miejsc
przedszkolnych.
W ramach projektu zostały wykonane prace:
- adaptacja poddasza do potrzeb edukacji przedszkolnej - utworzenie dwóch oddziałów
oraz pomieszczenia biurowego wraz z całym węzłem sanitarnym dla dzieci i personelu
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych
- wykonanie klatki schodowej
- wykonanie toalety dla niepełnosprawnych na parterze
- utworzenie sali do terapii sensorycznej
- utwardzenie drogi pod drogę pożarową.
Dzięki pozyskanym przez Gminę i Miasto środkom i terminowej realizacji projektu
od 1 września 2018 r. liczba miejsc w przedszkolu w Zbiersku zwiększyła się o 40.
Od marca 2018 r. ruszyła także w przedszkolu w Zbiersku realizacja projektu
„Bajkowe przedszkole - podążamy za rozwojem dzieci” w ramach programu WRPO 2014+
Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna, który jest zintegrowany z ww. projektem. Gmina
i Miasto Stawiszyn na realizację projektu pozyskała 376 951, 62 zł dofinansowania.
Całkowita wartość projektu to 443 472,50 zł. Dzięki tym środkom zostały wyposażone dwie
nowe sale w meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, zakupiono szafki do szatni. Nauczyciele
podnieśli swoje kwalifikacje (studia podyplomowe, kursy, szkolenia). Przez cały rok szkolny

2018/2019 dwie nowo utworzone grupy mają także zapewnione środki na funkcjonowanie
(wynagrodzenia nauczycieli, dodatkowe bezpłatne zajęcia dla dzieci). Projekt zostanie
zakończony 31 sierpnia 2019 r.

Gmina i Miasto Stawiszyn pozyskała także dodatkowe środki z programu rządowego
„Aktywna Tablica”. Przyznana kwota 14 000 zł, uzupełniona o wkład własny 3 500 zł, została
wykorzystana na zakup tablic interaktywnych wraz z głośnikami oraz projektora do Szkoły
Podstawowej w Zbiersku.
W roku 2017 z programu „Aktywna tablica” zostały pozyskane środki w wysokości 13 656 zł.
Wówczas zostały zakupione monitory interaktywne do szkoły w Stawiszynie.
W roku 2018 Gmina i Miasto Stawiszyna uzyskała także wsparcie finansowe
z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu rządowego obejmującego
przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzięki tym środkom Szkoła Podstawowa w Zbiersku
zrealizowała szereg działań:
- wycieczka uczniów do Warszawy „Na ścieżkach Niepodległej”
- wycieczka „W poszukiwaniu historii najnowszej” – m.in. Muzeum Przemysłu w Opatówki
oraz Cmentarz Wojskowy w Kaliszu
- Piknik z Piłsudskim
- koncert „Pożegnaj Matkę, Polska wzywa”
- wystawa „WielkoPolska- Niepodległa”.
W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości został
wykonany również mural okolicznościowy. Mural powstał na murze przy Hali SportowoWidowiskowej przy Szkole Podstawowej w Stawiszynie. Na realizacje tego zadania Gmina
i Miasto Stawiszyn pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
dotację celową w kwocie 9 100 zł. Całkowita wartość 10 000 zł.

Turystyka, sport i rekreacja
Sport i rekreacja to ważna dziedzina życia mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn.
Aktywność ruchowa stała się doskonałym sposobem na spędzanie wolnego czasu zarówno
przez dzieci i młodzież, jak i osoby dorosłe. Zajęcia sportowo-rekreacyjne odbywały się
w sposób zorganizowany (m.in. kluby sportowe, szkoły) oraz indywidualnie.
Baza sportowo – rekreacyjna:
- boisko sportowe klubu Korona Pogoń w Stawiszynie
- boisko sportowe klubu CKS Zbiersk
- kompleks boisk Orli w Zbiersku
- hala sportowo-widowiskowa przy Szkole Podstawowej w Stawiszynie z boiskami
zewnętrznymi
- hala widowiskowo-sportowa przy Szkole Podstawowej w Zbiersku
- teren rekreacyjny „Siedlisko” w Piątku Małym
- teren rekreacyjny w Starym Kiączynie z boiskiem do gry w piłkę plażową
- teren rekreacyjny w Zbiersku
- teren rekreacyjny w Zbiersku-Kolonii
- teren rekreacyjny w sołectwie Pólko- Ostrówek – oddany do użytku w 2018 r.
- teren rekreacyjny w miejscowości Długa Wieś Trzecia
- plac zabaw z zewnętrzną siłownią w Stawiszynie
- plac zabaw w Zbiersku.
Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn działają dwa kluby sportowe: Gminno Ludowy
Zespół Sportowy Korona-Pogoń Stawiszyn oraz Cukrowniczy Klub Sportowy Zbiersk.
Oba kluby grają w klasie okręgowej w piłce nożnej oraz szkolą dzieci i młodzież w tej
dyscyplinie. W szkołach podstawowych działają uczniowskie kluby sportowe: Uczniowski
Klub Sportowy Drewpal w Stawiszynie oraz Uczniowski Klub Sportowy Maczki w Zbiersku.
Kluby sportowe otrzymały z budżetu gminy w roku 2018 dotacje na zadania w zakresie
rozwoju sportu na łączną kwotę 110 000 zł.
W 2018 r. Gmina i Miasto Stawiszyn realizowała w szkołach Rządowy Program
„Szkolny Klub Sportowy”. Dzięki jego realizacji w obu szkołach zostały zorganizowane

dla dzieci dodatkowe zajęcia sportowe (po 70 godzin w każdej ze szkół). Wkład gminy
wyniósł 1 200 zł.
Przez Gminę i Miasto Stawiszyn przebiegają dwa szlaki turystyczne.
Jednym z nich jest Szlak dębów i paproci. Jest to projekt zrealizowany przez lokalną
grupę działania, Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni”. Partnerem projektu jest
sąsiadująca lokalna grupa działania „Długosz Królewski”. Licząca około 240 km trasa szlaku
oznakowana i wyposażona w 17 miejsc postojowych, została wytyczona tak, by pokazać
niezwykłe walory krajobrazowe oraz ciekawe, historyczne miejsca wchodzące w skład LGD7
oraz Długosza Królewskiego. Trasy przebiegają przez dziesięć gmin członkowskich
Stowarzyszenia LGD7, tj.: Blizanów, Ceków – Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek,
Mycielin, Lisków, Opatówek, Sieroszewice, Stawiszyn, Żelazków oraz trzy gminy LGD
Długosz Królewski, tj. Błaszki, Brzeziny i Szczytniki. Wzdłuż szlaku rowerowego powstały
miejsca parkingowe dla rowerzystów – wiaty wyposażone w „kostki” edukacyjne, stoły,
ławy, stojaki na rowery w 10 gminach członkowskich, w tym także w Stawiszynie.
Drugi szlak to Bursztynowy Szlak Rowerowy (BSR), należący do Wielkopolskiego
Systemu Szlaków Rowerowych. Ma swój początek w Sycowie (województwo dolnośląskie)
skąd prowadzi do Przewozu (wieś w województwie kujawsko-pomorskim). Nawiązuje on
do przebiegu dawnego traktu handlowego jakim był szlak bursztynowy. Całkowity dystans
szlaku to 200 km, który prowadzi przez następujące miejscowości: Syców– Kobyla Góra –
Ostrzeszów – Siedlików – Mikstat – Kotłów – Strzyżew – Wydarta – Ołobok – Żydów –
Kalisz – Skarszew – Russów – Piątek Wielki – Stawiszyn – Bogusławice – Radzimia – Niklas
– Lisiec Wielki – Krągola – Żychlin – Konin – Rudzica – Grąblin – Licheń Stary –
Niedźwiady – Wąsosze – Półwiosek Stary – Ślesin – Głębockie Pierwsze – Obory – Noć –
Broniszewo –Przewóz.
Od roku 2016 organizowane są w naszej gminie Rodzinne Rajdy Rowerowe, które
niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem amatorów dwóch kółek. Trasy rajdów
przebiegały nie tylko przez gminę Stawiszyn, ale także tereny innych gmin. Każdy rajd
to inny temat przewodni, urozmaicony wieloma atrakcjami przyrodniczymi, rekreacyjnymi
czy historycznymi. W 2018 r. odbyło się 6 rajdów: „Stawiszyn Tour II”, „Razem możemy

więcej”, „Szczęśliwa trzynastka”, „Indiańskim szlakiem”, „Bocznymi ścieżkami” oraz „100lecie Niepodległości”.
W kwietniu 2018 r. po raz kolejny gościliśmy zawodników biorących udział w
Ogólnopolskim Wyścigu Kolarskim Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour. W Stawiszynie
była meta jednego z etapów wyścigu oraz rozegrano Kryterium Uliczne o Puchar Burmistrza
w kategoriach: żak oraz młodziczki, młodzicy, juniorki młodsze, junior młodszy, juniorka,
junior.

XIII Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi
A) Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” zwany dalej „Związkiem”, jest
związkiem międzygminnym. Siedzibą Związku jest miasto Kalisz. Uczestnikami Związku
(założycielami) są następujące gminy:
1) Miasto Kalisz, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 1500
2) Gmina Blizanów
3) Gmina Ceków Kolonia
4) Gmina Gołuchów
5) Gmina Goszczanów
6) Gmina Mycielin
7) Miasto Turek
8) Gmina i Miasto Warta
oraz gminy, które przystąpiły po rejestracji Związku:
9) Gmina Lisków
10) Gmina Godziesze Wielkie
11) Gmina i Miasto Dobra
12) Gmina Koźminek
13) Gmina Brzeziny
14) Gmina i Miasto Tuliszków
15) Gmina Kawęczyn
16) Gmina Malanów
17) Gmina Opatówek

18) Gmina Wróblew
19) Miasto Sieradz
20) Gmina i Miasto Stawiszyn
21) Gmina Szczytniki
22) Gmina Sieradz
Zadaniem Związku jest wybudowanie i eksploatacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych „Orli Staw”, przetwarzanie odpadów komunalnych wytworzonych na terenie
gmin - uczestników Związku w instalacjach, jakimi dysponuje Związek oraz prowadzenie
działalności edukacyjnej w dziedzinach należących do zakresu działania Związku
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

XIV Organizacje pozarządowe
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2018 r. opierała się na Rocznym
Programie współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na
rok 2018. Program został przyjęty przez Radę Miejską w Stawiszynie Uchwałą nr
XL/208/2017 w dniu 22 listopada 2017 r., zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze
zm.).
Został on opracowany w oparciu o wcześniejsze doświadczenia ze współpracy oraz zgodnie z
przepisami został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi. Konsultacje miały
formę pisemną i zostały przeprowadzone w celu pozyskania opinii organizacji. Do
zaproponowanego projektu Programu współpracy na rok 2018 nie wpłynęły żadne wnioski
czy uwagi ze strony sektora pozarządowego.
Zgodnie z programem współpraca dotycząca realizacji zadań publicznych w roku
2018 miała charakter finansowy i pozafinansowy.
Współpraca finansowa odbywała się w formie:
- udzielenia dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu – 110 000 zł.
- udzielenia dotacji na zakup sprzętu ppoż dla OSP – 2 400 zł.
Na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu został ogłoszony konkurs ofert na

zasadach i w trybie określonym w Uchwale Nr XXXXII/232/2010 Rady Miejskiej w
Stawiszynie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Stawiszyn. Do konkursu przystąpiły 4 podmioty,
którym przyznano dotacje na łączną kwotę 110 000 zł:
L.p.

Nazwa i adres wnioskodawcy

Kwota otrzymanej dotacji

1

Uczniowski Klub Sportowy „Maczki” Zbiersk
Zbiersk- Cukrownia 144, 62-830 Zbiersk

2 000 zł

2

Cukrowniczy Klub Sportowy CKS Zbiersk
Zbiersk-Cukrownia 58A, 62-830 Zbiersk

53 000 zł

3

Uczniowski Klub Sportowy UKS Drewpal Stawiszyn
ul. Szkolna 8, 62-820 Stawiszyn

2 000 zł

4

GLZS Korona- Pogoń Stawiszyn,
ul. Szosa Konińska 18, 62-820 Stawiszyn

53 000 zł

Współpraca pozafinansowa prowadzona była poprzez:
− konsultowaniu z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących ich działalności statutowej,
− organizowanie spotkań i szkoleń skierowanych do organizacji pozarządowych, oraz
informowanie o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach, konferencjach,
− promocję działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej gminy, czy
w Biuletynie Informacyjnym Gminy i Miasta Stawiszyn
− nieodpłatne udostępnianie hal i boisk wraz z zapleczem sportowym, lokali i
pomieszczeń w celu realizacji zadań publicznych,
− nieodpłatne udostępnianie sprzętu biurowego czy innych pomocy i materiałów w celu
realizacji zadań publicznych,
− współorganizowanie wydarzeń kulturalnych czy sportowych
− udzielanie pomocy przy organizacji badań profilaktycznych przeznaczonych dla
mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn.
W myśl obowiązujących przepisów prawa, gmina nie może finansować działalności
poszczególnych organizacji pozarządowych. Powinna natomiast wyznaczać obszary życia
publicznego oraz określać zadania, których realizacja we współpracy z organizacjami
pozarządowymi będzie bardziej skuteczna, efektywna i większym stopniu odpowiadać będzie

na potrzeby społeczności lokalnej.
1. Towarzystwo Miłośników Stawiszyna
2. Stowarzyszenie- Moje Miasto Moja Gmina
3. Stowarzyszenie „Stawiszyn Tworzy Wspólnotę”
4. Związek Więźniów Politycznych
i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego
Zarząd Oddziału Terenowego Stawiszyn
5. Związek Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Stawiszynie
6. Koło Związku Emerytów i Rencistów w Zbiersku
7. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stawiszynie
8. Stowarzyszenie Katolickie „Civitas Christiana”
9. Związek Harcerstwa RP
im. Króla Jana III-go Sobieskiego w Stawiszynie
10. Uczniowski Klub Sportowy Drewpal w Stawiszynie
11. Uczniowski Klub Sportowy Maczki w Zbiersku
12. Cukrowniczy Klub Sportowy Zbiersk
13. GLZS Gminny Ludowy Związek Sportowy Korona- Pogoń Stawiszyn
Organizacje „nieformalne”
1. Warsztaty Twórczej Działalności
2. Stawiszynianki
3. Klubik 50+
Sołectwa
1. Długa Wieś Pierwsza
2. Długa Wieś Druga
3. Długa Wieś Trzecia
4. Nowy Kiączyn
5. Petryki (Stary Kiączyn, Łyczyn)
6. Piątek Mały
7. Piątek Mały Kolonia
8. Piątek Wielki

9. Pólko -Ostrówek
10. Werginki
11. Wyrów
12. Zbiersk
13. Zbiersk-Cukrownia
14. Zbiersk-Kolonia
Ochotnicze Straże Pożarne
1. OSP Stawiszyn
2. OSP Piątek Wielki
3. OSP Długa Wieś Trzecia
4. OSP Piątek Mały
5. OSP Zbiersk
6. OSP Pólko Ostrówek
7. OSP Zbiersk Kolonia
Koła Gospodyń Wiejskich
1. Piątek Mały, Piątek Mały Kolonia
2. Piątek Wielki
3. Petryki
4. Długa Wieś Trzecia
5. Pólko- Ostrówek
6. Zbiersk Kolonia
7. Zbiersk

XV Kultura
Cele działalności GOK:
1. Edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę.
2. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
tworzenie

warunków

dla

oraz zainteresowań kulturalnych.

rozwoju

amatorskiego

ruchu

artystycznego

3. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego
i artystycznego.
4. Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży.
5. Organizowanie koncertów, spektakli, wystaw dzieł sztuki, spotkań literackich, spotkań
z interesującymi ludźmi.
6. Prowadzenie zespołów artystycznych.
7. Organizowanie imprez rozrywkowych.
8. Prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie kultury i sportu.
9. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i organizacjami kultury o podobnych
celach i zadaniach wspierając rozwój lokalny.

Działalność podstawowa – edukacyjna w dziedzinach:
TANIEC
Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży 1 raz w tygodniu
Szkoła Tańca Hajdasz z Konina

AEROBIK
• Poniedziałek i czwartek MAREK FITNESS - Marek Kruszka
MAŻORETKI
• zajęcia prowadzone przez Panią Justynę Drewinacką

SPORT
Zajęcia karate
• wtorek i czwartek Przemysław Podolski

MUZYKA
Grupa STAWISZYNIANKI Anna Hoffman
Orkiestra Dęta OSP w Stawiszynie Dominik Kuciak

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury organizuje wiele koncertów okolicznościowych,
tematycznych m.in. Gminny Dzień Babci i Dziadka, noworoczne koncerty kolęd, koncerty
walentynkowe.
STYCZEŃ
13.01. Bal Emeryta – przygotowanie nagłośnienia
20.01. Civitas Christiana – spotkanie – pomoc w organizacji
28.01. Dzień Babci i Dziadka – przygotowanie imprezy, podarunki
Sekcja karate:
14.01 Do egzaminu podeszło łącznie 64 karateków, od przedszkolaków po seniorów.
Dziękujemy Sensei Jacek Lamot i ogromne gratulacje dla wszystkich uczestników egzaminu!
21.01 – seminarium kata z Konradem Kozubowskim
LUTY
3.02. Biała sobota – Organizacja spotkania z lekarzami dla mieszkańców Gminy
9.02 Wystawa prac malarskich pani Izabeli Drzewieckiej oraz Koncert Karoliny Stankiewicz
17.02 Warsztaty Twórczej Działalnosci
19.02 – 25.02 Ferie w MGOK - Akademia Kulturalna ( teatrzyk marionetkowy)
24.02-25.02 Nocka karate
MARZEC
10.03 II Popielgrzymkowe Spotkanie Sołtysów Południowej Wielkopolski
11.03 Spotkanie Kombatantów i Osób Represjonowanych– nagłośnienie
20.03 Spotkanie z podróżnikiem Robert Gondek
23 i 24 .03 Sportowy IVENT z okazji Pierwszego Dnia Wiosny

23.03 i 26.03 Przegląd teatrzyków przedszkolnych
26.03 Świąteczne warsztaty artystyczne dla Pań.
31.03 Seminarium karate
3 marca – Silesia Cup, Adam Pietrzak 3 miesiące kumite
29 Marca – 1 Maraton Karate
KWIECIEŃ
14.04. XXXIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour
zabezpieczenie techniczne .
29.04 Spotkanie wielkanocne Klubu Emerytów
07.04 – międzynarodowy turniej Kobierzyce cup
27 – 30.04 – seminarium dla czarnych pasów kata i kurs sędziowski
MAJ
01.05 Sportowa Majówka z CKS Zbiersk
03.05 Udział Stawiszynianek - Wiosenne Spotkania z Muzyka Ludową w Kościelcu Kaliskim
27.05 Koncert dla Mam – Andrzej Rybiński
11.05 – udział od strony technicznej i pomoc w przeprowadzeniu Mistrzostw Europy
Shinkyokushin w Wrocławiu.
19.05 – seminarium Kumite z Barkiem Lamotem 3 dan i nocne wyzwanie karate
26.05– Turniej karate w Wieruszowie:
CZERWIEC
04.06 Dzień Dziecka Uroczysta Sesja RM w MGOK w Zbiersku, współorganizacja
15.06 Koncert z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości połączony z wystawą
22.06 – 24.06 DNI STAWISZYNA – przygotowanie i koordynacja imprezy

28.06 Zakończenie Roku Przedszkolnego – współorganizacja imprezy
29.06 Zakończenie roku kulturalnego – Spotkanie sekcji tanecznej i karate, grill, spotkanie z
grupami karate z Godziesz i Kalisza
LIPIEC
2.07 Miejsko-Gminne Zawody Pożarnicze w Stawiszynie – pomoc w organizacji,
nagłośnienie imprezy.
12.07-13.07 Aktywni Seniorzy w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - warsztaty
30.07 – 3.08 Wakacje w MGOK (Gry zabawy, warsztaty tematyczne etc.)
SIERPIEŃ
3.08 Kino letnie CKS Zbiersk
10.08 Kino letnie Stawiszyn
11.08 Majówka Stawiszyn
17.08 XVIII Edycja Krajowego Konkursu nasze kulturalne dziedzictwo – Smaki regionów –
udział w konkursie – przygotowanie stołów i dekoracji Gołuchów
19.08 Parada Turków
22.08 Spotkanie warsztaty 50+
WRZESIEŃ
2.09 Dożynki Powiatowo – Gminne w Zbiersku
PAŹDZIERNIK
07.10 II JESIENNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW I GRUP ŚPIEWACZYCH
LISTOPAD
9- 10.11 Nocka karate
11.11 - Uroczyste obchody z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości

GRUDZIEŃ
5.12 - Złote Gody
08.12- Świąteczne Spotkania z Tradycją
09.1- 2 Koncert Świąteczny Szkoły FORTEPIANO
08.12 III Mikołajkowy Turniej Karate
15.12 Spotkanie Wigilijne na Rynku w Stawiszynie. Przygotowanie i prowadzenie imprezy.
18.12 Spotkanie wigilijne grupy tanecznej.
19.12 Spotkanie wigilijne grupy karate.
3 grudnia – trening charytatywny dla Piotrka
15 grudnia Gala Kokoro Cup

W MGOK w Zbiersku odbywają się również Warsztaty Twórczej Działalności z dziećmi
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cyklicznie odbywają się Rodzinne Rajdy Rowerowe.

XVI Współpraca z innymi instytucjami
• LGD 7
• Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim
• Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko - Ostrowska

Burmistrz Stawiszyna
Justyna Urbaniak

