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Składam Państwu ten raport w czasach wielkiej 

niepewności. Jest to efekt pracy na rzecz gminy 

i jej rozwoju ujęty w schematach, tabelach, opisach 

i oparty na twardych danych. Praca w 2020 roku 

przebiegała w czasie epidemii COVID – 19, 

dlatego też, towarzyszył nam szereg zmian 

i konieczność dostosowania podejmowanych działań do aktualnej sytuacji 

na wszystkich obszarach, zarówno tych czystko ludzkich, jak i tych związanych 

z rozwojem gminy i życiem jej mieszkańców. Dane i informacje zawarte w tym 

dokumencie pokazują, iż pomimo pandemii pracowaliśmy ciężko, aby 

zrealizować zamierzone cele z korzyścią dla rozwoju gminy. Ten dokument 

w mojej ocenie to prezentuje. W tym trudnym czasie czułem również ogromne 

wsparcie i optymizm mieszkańców, którzy robili wszystko co możliwe, aby 

nie dać się temu co przyniosła pandemia. Raport, jak zawsze, w systematyczny 

sposób opisuje stan naszej gminy, skupiając się na najważniejszych obszarach, 

nie tylko tych finansowych. 

W tym miejscu pragnę szczególnie podziękować wszystkim tym, którzy 

w roku pandemii pracowali na rzecz gminy i jej mieszkańców i przyczynili się 

do tego, że dzisiaj prezentujemy raport Radzie Miejskiej i jej Mieszkańcom 

z satysfakcją. 

 Składam podziękowania pracownikom Urzędu Gminy i Miasta 

w Stawiszynie, pracownikom jednostek organizacyjnych i wszystkim osobom, 

które przyczyniły się do opracowania niniejszej publikacji. 

 

 

Burmistrz Stawiszyna 

Grzegorz Kaczmarek 
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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 południa,  

• Gmina Blizanów od zachodu,  

• Gmina Grodziec od północnego-zachodu (powiat koniński),  

• Gmina Rychwał od północnego-wschodu (powiat koniński). 

 

System przestrzenny gminy swym zasięgiem obejmuje miasto Stawiszyn 

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. 

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 



 
 

- 5 - 

lasami. Są to głównie lasy mieszane. Przez Gminę i Miasto Stawiszyn przepływa 

rzeka Bawół (Czarna Struga). 

Na terenie gminy przeważają czarne ziemie właściwe i czerwone ziemie 

zdegradowane. Znaczną część zajmują gleby pseudobielicowe i murszaste. 

Gmina ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę. 

 

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 2020 r. nie był 

realizowany budżet obywatelski. Najważniejsze kategorie budżetu Gminy 

w 2020 r. prezentują się następująco: 

Struktura wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów  

 

Wyszczególnienie 

Plan wg stanu 

na 01.01. 2020 

Plan wg stanu 

na 31.12.2020 

Wykonanie 

wg stanu na 

31.12.2020 

% 

wykona

nia 

Dochody  35.794.776,40 40.287.067,44 37.776.377,39 93,77 

Wydatki 42.338.430,26 47.347.544,30 40.798.870,92 86,17 

 Deficyt  -7.060.476,86 -7.060.476,86 -3.022.493,53 42,81 

Przychody ogółem  

w tym: 

• wolne środki 

• pożyczki i kredyty 

9.000.000,00 

 

 

9.000.000,00 

9.000.000,00 

 

 

9.000.000,00 

9.743.907,43 

 

743.907,43 

9.000.000,00 

108,26 

 

x 

100,00 

Rozchody 1.939.523,14 1.939.523,14 1.939.523,14 100,00 
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Z zestawienia wynika, że na koniec 2020 roku dochody zostały wykonane w 

wysokości 37.776.377,39 zł. co stanowi 93,77 % założonego planu, wydatki 

wykonano w wysokości 40.798.870,92 zł. co stanowi 86,17 % planu. Planowany 

deficyt w wysokości 7.060.476,86 zł. zamknął się kwotą 3.022.493,53 zł.  

Dochody i wydatki budżetowe w podziale na bieżące i majątkowe 

 

 

Wyszczególnienie 

Plan wg stanu 

na 01.01. 2020 

Plan wg stanu 

na 31.12.2020 

Wykonanie 

wg stanu na 

31.12.2020 

% 

wykona

nia 

Dochody ogółem, w 

tym: 

• dochody bieżące 

• dochody 

majątkowe 

35.795.568,40 

 

32.485.402,80 

3.310.165,60 

40.287.067,44 

 

33.680.485,67 

6.606.581,77 

37.776.377,39 

 

33.639.909,43 

4.136.467,96 

93,77 

 

99,88 

62,61 

Wydatki ogółem, w 

tym: 

• wydatki bieżące 

• wydatki 

majątkowe 

42.856.045,26 

 

36.667.718,31 

6.188.326,95 

47.347.544,30 

 

33.474.637,63 

13.872.906,67 

40.798.870,92 

 

31.895.592,53 

8.903.278,39 

86,17 

 

95,28 

64,18 
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Uchwalone dochody zostały zwiększone w ciągu roku ogółem o kwotę 

4.491.499,04 zł. w tym: 

Zwiększenia planowanych dochodów nastąpiły z tytułu: 

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 

o kwotę 1.671.794,16 w tym: 

- na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 398.678,19 zł. 

- na zadania zlecone ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawą o ewidencji 

ludności oraz ustawą o dowodach osobistych - 13.567,00 zł. 

- na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego - 27.055,00 zł. 

- na wykonywanie zadań na rzecz Narodowego Powszechnego Spisu Ludności 

i Mieszkań - 269,00 zł. 

- na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej - 37.362,00 zł. 

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne - 60.008,99 zł. 

- na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego – świadczenia opieki 

zdrowotnej finansowane ze środków publicznych - 1.104,00 zł.  

- na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych 

dla odbiorców wrażliwych - 1.665,00 zł. 

- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych - 11.554,00 zł. 

- na sfinansowanie wypłat świadczeń wychowawczych - 450.561,98 zł. 

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego - 402.031,00 zł. 

- na realizacje zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej 

Rodziny - 305,00 zł. 
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- na realizacje programu „Dobry Start” - 258.850,00 zł. 

- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek 

dla opiekunów - 8.783,00 zł. 

 

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących 

i inwestycyjnych gminy ogółem o kwotę 164.239,26 zł. w tym: 

- na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu” - 39.443,26 zł. 

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów - 47.000,00 zł. 

- na realizację zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego -11.010 zł.  

- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze 

oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 23.081,00zł. 

- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 34.705,00 zł. 

- na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego 

zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną 

w środowisku w 2020 roku - 9.000,00 zł. 

 

3. Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększenie związane z wprowadzeniem 

jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu 

do prowadzenia zajęć 29.500,00 zł 

 

4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

163.324,00 zł 
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5. Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem 

na współfinansowanie projektu w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska 

wieś” pn.: 

- „Stawek w Piątku Małym mamy i się przy nim spotykamy” - 20.599,00 zł. 

- „Zakup sprzętu muzycznego oraz kuchni polowej dla sołectwa Zbiersk 

Cukrownia” - 4.275,00 zł. 

 

6. Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem 

na realizację zadania pn.: 

- „Wykonanie systemu podziemnego magazynowania wody opadowej 

wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie na terenie boiska CKS 

w Zbiersku” - 7.240,00 zł.  

- „Zakup sadzonek drzew miododajnych” - 17.770,00 zł. 

 

7. Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem 

na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych  

150.000,00 zł. 

 

8. Dotacja celowa z budżetu Powiatu Kaliskiego na realizacje zadań z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej - 10.000,00 zł 

 

9. Środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 21.600,00 zł 

 

10. Środki z WFOŚiGW w Poznaniu na utylizację folii pochodzącej 

z gospodarstw rolnych - 29.400,00 zł 

  

11. Środki z Funduszu Pracy na realizację zadań z określonych w programie 

„Asystent rodziny” - 1.700,00 zł  
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12. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – środki pochodzące 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.580.196,00 zł 

 

13. Środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.282.730,00 zł 

 

14. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

Europejskich ogółem o kwotę - 534.648,54 zł. w tym: 

- na realizacje operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn „Kolej wąskotorowa – produktem lokalnym 

Mającym wpływ na promocję i rozwój obszarów wiejskich” - 28.408,62 zł 

- na realizacje projektu grantowego pn „Stawiszyn w Krainie Nocy i Dni”  

5.811,00 zł 

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Stawiszyna – Ludzie - 

Przestrzeń – Zmiany” projekt realizowany od 2019 roku – zwiększenie o środki 

planowane ale nie wykonane w roku 2019 - 280.373,62 zł 

- na realizacje projektu grantowego „zdalna szkoła” finansowanego z EFRR 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 

113.200,00 zł 

- na realizację projektu grantowego „STOP COVID – 19 bezpieczne systemy 

społeczne w wielkopolsce” - 81.555,30 zł 

- na realizacje projektu „Senior z pasją” - 25.300,00 zł  
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Zmniejszenia planowanych dochodów nastąpiły z tytułu: 

- subwencji oświatowej - 38.639,00 zł 

- na dofinansowanie opłacanych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.589,00 zł 

-udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

1.000.000,00 zł 

- dochodów własnych - 157.288,92 zł. 

 

 

Zobowiązania gminy i miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 

długoterminowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 

13.115.891,00 zł. w tym: 

- 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. Pozostało do spłaty 2.400.000,00 zł. 

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Rejonowym Banku Spółdzielczym 

w Malanowie w 2019 roku w wysokości 2.267.037,00 zł. z terminem spłaty 

30.12.2024 roku. Pozostało do spłaty 1.715.891,00.  

- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Pleszewie 

w 2020 roku w wysokości 9.000.000,00 zł. z terminem spłaty 30.12.2030 roku. 

Do spłaty w całości.  

 W 2020 roku zgodnie z zawartymi umowami spłacono raty kredytów i pożyczek 

na kwotę 1.939.523,14 zł.  
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WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA I ZAKUPY 

INWESTYCYJNE ZA 2020 ROK 

 
Klasyfikacja Nazwa Plan wg stanu 

na dzień01.01  

Plan wg stanu 

na dzień31.12 

Wykonanie % 

010/01010/6050 Przebudowa sieci wodociągowej w 

miejscowości Zbiersk Cukrownia  

 

250.000,00 

 

250.000,00 

 

247.845,00 

 

99,14 

010/01010/6050 Wymiana złoża stacji uzdatniania 

wody w Piątku Wielkim 

 

35.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

600/60014/6300 Przebudowa drogi powiatowej nr 

4585P, 4586P w miejscowości 

Petryki w zakresie chodnika 

 

 

0,00 

 

 

62.968,63 

 

 

62.968,63 

 

 

100,00 

600/60016/6050 Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Zbiersk Cukrownia 

działka nr 353 

 

 

0,00 

 

 

1.230,00 

 

 

1.230,00 

 

 

100,00 

600/60016/6050 Budowa chodnika w miejscowości 

Długa Wieś Trzecia – I etap  

 

320.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

600/60016/6050 Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Piątek Mały działka 

nr 126 

 

 

46.248,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

600/60016/6050 Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Werginki działka nr 

57 

 

 

92.000,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

600/60016/6050 Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Petryki działka nr 

290  

 

 

16.000,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

600/60016/6050 Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Wyrów działka nr 

220  

 

 

79.000,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

0,00 

600/60016/6050 Przebudowa drogi gminnej nr 

674340P,674354P w miejscowości 

Zbiersk Cukrownia 

 

 

0,00 

 

 

1.635.351,68 

 

 

1.634.653,47 

 

 

99,96 

600/60016/6050 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 

220 i działka nr 290 

 

0,00 

 

220.914,30 

 

220.914,30 

 

100,00 

600/60016/6050 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 

270/2 w miejscowości Zbiersk 

Cukrownia 

 

 

0,00 

 

 

110.442,86 

 

 

110.442,86 

 

 

100,00 

600/60016/6060 Zakup gruntu stanowiącego drogę 9.200,00 9.200,00 9.180,62 99,78 

750/75095/6057 „Rewitalizacja Stawiszyna – 

Ludzie – Przestrzeń - Zmiany „  

 

2.916.084,92 

 

4.179.507,79 

 

918.605,45 

 

21,98 

750/75095/6059 „Rewitalizacja Stawiszyna – 

Ludzie – Przestrzeń – Zmiany” 

 

3.573.620,63 

 

2.575.949,38 

 

967.958,06 

 

37,57 

754/75404/6170 Zakup radiowozu – wpłata na 

fundusz wsparcia Policji 

 

17.500,00 

 

17.500,00 

 

17.500,00 

 

100,00 

801/80104/6050 Budowa Przedszkola 

Samorządowego w Stawiszynie  

 

4.918.567,32 

 

4.693.811,96 

 

4.604.580,70 

 

98,10 

801/80104/6067 Zakup pieca konwekcyjno-

parowego 

 

20.000,00 

 

20.000,00 

 

19.999,80 

 

100,00 

851/85111/6220 Zakup respiratora, kardiomonitora 

oraz łóżka dla Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego w Kaliszu 

 

 

0,00 

 

 

8.000,00 

 

 

8.000,00 

 

 

100,00 

900/90015/6050 Rozbudowa oświetlenia ulicznego 

w miejscowości Piątek Mały 

 

0,00 

 

32.700,00 

 

32.700,00 

 

100,00 

900/90015/6050 Rozbudowa oświetlenia w 

miejscowości Kiączyn Nowy 

 

15.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
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900/90015/6010  Zakup akcji Spółki Oświetlenie 

Uliczne i Drogowe 

 

0,00 

 

12.000,00 

 

12.000,00 

 

100,00 

900/90095/6619 Regionalna zintegrowana 

infrastruktura informacji 

przestrzennej Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej 

 

 

 

14.374,06 

 

 

 

14.374,06 

 

 

 

8.084,17 

 

 

 

56,24 

900/90095/6050 Budowa wiaty oraz rozbudowa 

istniejącego budynku o część 

gospodarczą w miejscowości Długa 

Wieś Druga 

 

 

 

0,00 

 

 

 

15.000,00 

 

 

 

14.673,65 

 

 

 

97,82 

926/92605/6050 Wykonanie systemu podziemnego 

magazynowania wody opadowej 

wraz z instalacją umożliwiającą jej 

zagospodarowanie na terenie 

boiska CKS w Zbiersku 

 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

 

13.956,01 

 

 

 

 

 

11.941,68 

 

 

 

 

 

85,57 

 Razem 12.322.594,93 13.872.906,67 8.903.278,39 64,18 

 

III Informacja o stanie mienia 

Informacja o stanie mienia komunalnego jest przygotowywana w oparciu 

o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych 

oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Mieniem komunalnym jest własność oraz inne prawa majątkowe należące 

do poszczególnych gmin i ich związków oraz minie innych gminnych osób 

prawnych. 

Wartość mienia komunalnego została określona według wartości 

księgowej, a także na podstawie danych z ewidencji księgowej jednostek 

organizacyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn.  

Do prezentacji majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową 

środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. 
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ŁĄCZNE ZESTAWIENIE MIENIA J.S.T 

NAZWA 

JEDNOSTKI 

NR 

GRUPY 

NAZWA GRUPY 

01.01.2020 
UMORZENIE ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA 

31.12.2020 

wartość netto wartość netto 

OGÓŁEM 

0 Grunty 5.294.885,01 0,00 9.180,62 74.477,00 5.229.588,63 

1 

Budynki i lokale, 

spółdzielcze prawo do 

lokalu mieszkalnego i 

niemieszkalnego 

15.212.597,19 931.959,87 13.611.266,23 6.823.303,02 21.068.600,53 

2 
Obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 
17.524.656,47 1.319.668,41 9.915.248,04 645.262,50 25.474.973,60 

3 
Kotły i maszyny 

energetyczne 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 

Maszyny, urządzenia i 

aparaty ogólnego 

zastosowania 

16.238,70 89.281,55 86.632,79 7.357,07 6.232,87 

5 

Specjalistyczne 

maszyny, urządzenia i 

aparaty  

34.834,24 2.793,46 0,00 4.599,01 27.441,77 

6 

 

Urządzenia techniczne 

 

28.618,01 4.772,53 600,00 170,80 24.274,68 

7 

 

Środki transportu 

 

159.808,44 46.051,36 0,00 0,00 113.757.08 

8 

Narzędzia, przyrządy, 

ruchomości i 

wyposażenie 

51.913,30 77.926,70 101.699,96 25.504,35 50.182,21 

N 
Wartości niematerialne 

i prawne 
8.391,41 -650,67 3.804,77 4.455,44 0,00 

 

U 

 

 

Akcje i udziały 424.000,00 0,00 15.000,00 0,00 439.000,00 
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Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów: 7.128,62 zł 

Dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich: 3.709,25 zł 

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów: 47.362,45 zł 

Dochody z tytułu wynajmu hali sportowej, sprzętu sportowego oraz pomieszczeń 

szkolnych: 8.269,57 zł 

Dochody z tytułu wynajmu lokali w budynkach szkół: 13.088,88 zł 

Dochody z tytułu wynajmu placu targowego: 8.915,60 zł 

Środki trwałe w budowie (080): 65.673,45 zł 

 

IV Realizacja budżetu obywatelskiego 

Gmina i Miasto Stawiszyn w 2020 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 dziesięciu 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które uchwalone były 

w okresie od 2000 do 2020 roku. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Stawiszyn uchwalone zostało 

w 2010 roku, które uległo zmianie w 2020 roku. Obszar objęty miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego to 492 ha. 

W 2020 roku zakończono prace nad sporządzeniem zmiany studium 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany dwóch planów 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości 

Petryki oraz Wyrów.  
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 W dniu 09 marca 2020r. Rada Miejska w Stawiszynie podjęła uchwałę 

Nr XVIII/132/2020  

w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego  

gminy i miasta Stawiszyn”. Następnie dnia 11 marca 2020r. zostały uchwalone 

dwa miejscowe plany: 

➢ „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w miejscowości Petryki”, Uchwała Nr XIX/143/2020 Rady 

Miejskiej w Stawiszynie z dnia 11 marca 2020r., ogłoszony w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2020r. 

poz. 2620, 

➢ „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w miejscowości Wyrów”, Uchwała Nr XIX/136/2020 Rady 

Miejskiej w Stawiszynie z dnia 11 marca 2020r., ogłoszony w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 marca 2020r. 

poz. 2621. 

 

W ciągu roku 2020 dla obszarów nieobjętych planami miejscowymi wydawane 

były decyzje o ustalenie warunków zabudowy oraz dla realizacji celów 

publicznych były wydawane decyzje o ustalenie inwestycji celu publicznego 

oraz inne zaświadczenia i opinie. 

Złożono 78 wniosków o wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy 

oraz 6 wniosków o wydanie decyzji o ustalenie inwestycji celu publicznego. 

Dla obszarów objętych miejscowymi planami wydano 10 wypisów i wyrysów 

z planów, natomiast dla obszarów dla których plany nie zostały sporządzone 

wydano 109 zaświadczeń o braku planu. Ponadto wydano 28 wyjaśnień i opinii 

dotyczących zamierzeń inwestycyjnych niewymagających decyzji. 
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VI Informacja o realizacji polityk, programów 

i strategii 

A) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy 

i Miasta Stawiszyn na lata 2017 - 2023 

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 

2017-2023 został uchwalony 21 czerwca 2017 roku Uchwałą Nr 

XXXVI/182/2017 Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie „ Przyjęcia 

i realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Stawiszyn 

na lata 2017 – 2023”. Opracowany dokument to wynik 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 cechującej się nagromadzeniem 

negatywnych zjawisk społecznych. Wskaźniki podlegają ciągłemu procesowi 

monitoringu, oraz raportowaniu ze stanu realizacji do instytucji, 

która współfinansowała przedsięwzięcia w ramach procesu rewitalizacji; 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. 

Na wyznaczonym obszarze zdiagnozowano nagromadzenie problemów 

w sferze technicznej, przestrzenno - funkcjonalnej, środowiskowej 

i społecznej.  
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Głównymi obszarami działań w ramach procesu rewitalizacji są: 

• Mieszkańcy 

- Integracja mieszkańców i włączenie społeczne 

- Aktywizacja młodzieży 

- Aktywizacja osób starszych 

• Przestrzeń 

- Rewitalizacja przestrzeni publicznych 

- Rewaloryzacja terenów zabytkowych 

- Rewitalizacja terenów zielonych 

• Budynki 

- Modernizacja budynków i obiektów użyteczności publicznej 

- Modernizacja budynków zabytkowych 
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W dniu 17.07.2019r została zawarta umowa pomiędzy Gminą i Miastem 

Stawiszyn, a Konsorcjum Firm: GREGBUD Grzegorz Rybarczyk, Firma 

Budowlana CEGBUD, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych Jakub 

Wawrzyniak, do wykonania pełnego zakresu robót zadania pod nazwą: 

„Rewitalizacji Stawiszyna- Ludzie- Przestrzeń- Zmiany” Zostały podpisane 

aneksy do umowy w dniach 10/09/2019r- aneks nr 1, 08/09/2020- aneks 

nr 2,03/11/2020- aneks nr 3. Projekt pn.: „Rewitalizacja Stawiszyna – Ludzie – 

Przestrzeń – Zmiany” realizowany był w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych dla Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w ramach Osi 

Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, działanie 9.2 

„Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych 

i powojskowych” ,poddziałanie 9.2.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów 

wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach ZIT dla rozwoju AKO” 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

W ramach inwestycji został przebudowany i zagospodarowany Plac Wolności, 

rozbudowany dziedziniec ratusza o scenę, a także wyremontowany lokal 

na parterze budynku przy ul. 1 Maja 1, który posłuży do utworzenia działalności 

socjalnej. 

21 grudnia 2020 roku został podpisany protokół odbioru prac na inwestycję 

związaną z rewitalizacją, od tego czasu odnowiony Plac Wolności stał się 

wizytówką miasta, stanowiąc nie tylko przestrzeń o wysokich walorach 

estetycznych, ale przede wszystkim będąc ożywioną przestrzenią publiczną, 

przyjazną mieszkańcom, jak i osobom przyjezdnym. Dziedziniec ratusza uzyskał 

nową funkcję stając się miejscem organizacji w przyszłości różnego rodzaju form 

aktywizacji społecznych, imprez kulturalnych, wydarzeń oraz zajęć 

artystycznych. 



 
 

- 20 - 

W ramach projektu obszar objęty procesem rewitalizacji wynosił 0, 96 ha 

powierzchni. 

B)   Program opieki nad zabytkami 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami jest obecnie na ukończeniu, 

do weryfikacji pozostały ostatnie informacje, uchwała o jego zatwierdzeniu 

przedstawiona zostanie na następnej sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie. 

Obejmować będzie konkretne działania mające na celu zachowanie na jak 

najwyższym poziomie historycznych wartości zabytkowych obiektów 

budowlanych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn. 

 

C) Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym 

oraz nieruchomościami Gminy i Miasta Stawiszyn 

Zarząd i administrowanie lokalami mieszkalnymi, użytkowymi 

oraz garażami będącymi w dyspozycji Gminy i Miasta Stawiszyn należy do zadań 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie, Długa Wieś 

Druga 23 C, 62-820 Stawiszyn. Zakład działa na rzecz i w imieniu Gminy i Miasta 

Stawiszyn na podstawie Uchwały Nr IV/21/90 Rady Gminy i Miasta 

w Stawiszynie z dnia 07 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia Zakładu 

Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie 

oraz Uchwały Nr XX/101/2016 Rady Miejskiej w Stawiszynie w sprawie 

uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Stawiszynie, a także na podstawie pełnomocnictwa udzielonego kierownikowi 

Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie 

przez Burmistrza Gminy i Miasta Stawiszyn. ZGKiM w Stawiszynie w ramach 

swoich kompetencji reprezentuje również Gminę i Miasto Stawiszyn 

we Wspólnotach Mieszkaniowych, w których Gmina jest współwłaścicielem. 
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 W drugiej połowie 2020 r. rozpoczęte zostały prace nad przygotowaniem 

„Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

i Miasta Stawiszyn na lata 2021-2025”, którego podstawowym celem 

i założeniem jest racjonalne gospodarowanie lokalami będącymi własnością 

gminy. Obejmuje on w szczególności: 

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu 

mieszkaniowego gminy; 

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający 

ze stanu technicznego budynków i lokali; 

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach; 

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu; 

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi 

w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany 

w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy; 

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych 

latach; 

7) wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty 

bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji 

lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których 

gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także koszty inwestycyjne; 

8) opis działań mających na celu poprawę wykorzystania 

i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. 

 Przy opracowywaniu „Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta 

Stawiszyn na lata 2021-2025” uwzględniono wyniki 

przeprowadzonych na przełomie 2019 i 2020 r. przeglądów 

technicznych budynków wykonywanych raz na 5 lat przez osobę 

posiadającą stosowne uprawnienia budowlane. 
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VII Infrastruktura 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 niemal 100 % gospodarstw 

domowych. Na koniec 2020 roku liczba przyłączy wodociągowych wynosiła 

1644, 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. Każdemu ujęciu towarzyszy stacja uzdatniania wody. 

Lokalizację tych ujęć na terenie gminy Stawiszyn przedstawiono na rysunku. 
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 Do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych jest 628 budynków. 

Ścieki bytowe pochodzące z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 

oraz użyteczności publicznej zbierane są systemem kanalizacji sanitarnej 

o łącznej długości 18,6 km, który wyposażony jest dodatkowo w 8 przepompowni 

ścieków. Obiekty te umożliwiają transport nieczystości płynnych 

z odległych terenów gminy, a także z terenów w których nie ma możliwości 

zastosowania grawitacyjnego odpływu ścieków. Mieszkańcy gminy, którzy nie są 

objęci systemem kanalizacji zbiorczej korzystają z indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków. W 2020 r. 58 gospodarstw domowych korzystało 

z przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 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. Wobec tego na mocy Uchwały Nr XI/311/15 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Stawiszyn, zawężono granice aglomeracji wyłącznie do 

obszarów uzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej i zmniejszono RLM do 2406. 

Jednak wskutek zmian wprowadzonych w ustawie Prawo wodne, aglomeracje 

które zostały uchwalone przed 01 stycznia 2018 r. traciły ważność z dniem 31 

grudnia 2020 r. W 2020 r. gmina podjęła działania mające na celu aktualizację 

dotychczas wyznaczonych granic aglomeracji Stawiszyn. Wraz z końcem 2020 r. 

projekt nowej uchwały aglomeracyjnej przedstawiono celem uzgodnienia 

organowi opiniodawczemu w tej sprawie - Wodom Polskim. Po uzyskaniu 

akceptacji projektu, dnia 19 stycznia 2021 r. Rada Miejska w Stawiszynie przyjęła 

uchwałę Nr XXVII/186/2021 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 

aglomeracji Stawiszyn. 
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VIII Infrastruktura drogowa 

Na terenie gminy znajdują się następujące drogi: 

1. Krajowa: 

• DK25 

 

2. Powiatowe: 

• 4342P granica powiatu kaliskiego – Janków – Blizanów – 

m. Stawiszyn (ul. Szosa Pleszewska, ul. Słoneczna) – skrzyżowanie 

z drogą krajową nr 25 

• 4581P skrzyżowanie z drogą krajową nr 25 - Zbiersk – Zamęty – 

Dzierzbin – skrzyżowanie z drogą nr 4583P 

• 4582P skrzyżowanie z drogą nr 4586P – Zbiersk Cukrownia – 

Zamęty – skrzyżowanie z drogą nr 4581P 

• 4584P skrzyżowanie z drogą nr 4585P – Przyranie – Zbiersk – 

skrzyżowanie z drogą krajową nr 25 

• 4585P Stawiszyn (ul. Pertycka) – Petryki – Przyranie – Mycielin – 

skrzyżowanie z drogą nr 4588P 

• 4586P skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 470 – Florentyna – 

Żelazków – Zbiersk – skrzyżowanie z drogą krajową nr 25 

• 4587P skrzyżowanie z drogą nr 4586P – Złotniki Wielkie – Złotniki 

Małe – Werginki – skrzyżowanie z drogą nr 4590P 

• 4590P Kalisz – Borków Stary – Tykadłów – Skrzyżowanie z drogą 

4592P – nieciągłość drogi – skrzyżowanie z drogą nr 4591P – Góry 

Złotnickie – Werginki – skrzyżowanie z drogą nr 4587P 

• 4591P skrzyżowanie z drogą krajową nr 25 – Piątek Mały Kolonia – 

Góry Złotnickie – Garzew – Skrzyżowanie z drogą nr 4592P 

• 4598P skrzyżowanie z drogą nr 4342P – Blizanów – Piątek Wielki – 

Piątek Mały – skrzyżowanie z drogą krajowa nr 25 
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• Bez numeru Janków Drugi (od skrzyżowania z drogą wojewódzką 

nr 442) – Brudzew – Dębniałki – Lipe Trzecie – Lipe - Jarantów - 

Długa Wieś Trzecia – Długa Wieś Druga – skrzyżowanie z drogą 

nr 4342P 

 

3. Gminne publiczne: 

• 674144P Kol. Romanki – Kol. Piątek Mały 

• 674116P granica gminy (Brzezina) – Piątek Wielki 

• 674319P Piątek Mały – Kol. Piątek Mały 

• 674320P Piątek Wielki (do drogi krajowej nr 25) 

• 674321P Piątek Mały (przez wieś) 

• 674322P Stawiszyn – Piątek Wielki 

• 674323P granica gminy (Blizanów) – Długa Wieś Pierwsza 

• 674324P Długa Wieś Pierwsza 

• 674325P granica gminy (Blizanów) Długa Wieś Druga 

• 674326P od drogi pow. 4342P – Długa Wieś Druga (Stawiszyn) 

• 674327P Długa Wieś III (przez wieś) 

• 674328P Błonie – Długa Wieś Trzecia 

• 674329P Stawiszyn – Błonie – Długa Wieś Trzecia 

• 674330P Kiączyn Nowy – Stawiszyn 

• 674331P Zbiersk – do drogi krajowej nr 25 

• 674332P Zbiersk (od drogi gminnej nr 674331P do drogi krajowej 

nr 25) 

• 674333P Zbiersk (do drogi krajowej nr 25) 

• 674334P Zbiersk Kol. – Nowiny 

• 674335P Zbiersk Cukrownia – Zbiersk Kolonia 

• 674336P Zbiersk Cukrownia 

• 674337P Zbiersk Cukrownia 
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• 674338P Zbiersk Kolonia – Nadleśnictwo 

• 674339P Zbiersk Cukrownia (do drogi krajowej nr 25) 

• 674340P Zbiersk Cukrownia -Pawłówek 

• 674341P Kiączyn Nowy – Łyczyn 

• 674342P Łyczyn (droga przez wieś) 

• 674343P Stawiszyn – Petryki Las 

• 674344P Stawiszyn – Półko 

• 674345P Ostrówek 

• 674346P Łącznik 

• 674347P Stawiszyn – Werginki 

• 674348P Stawiszyn (oczyszczalnia ścieków) 

• 674349P Piątek Mały – Złotniki Małe  

• 674350P Piątek Wielki -Romanki 

• 674351P Petryki – Stawiszyn do drogi krajowej nr 25 

• 674352P Stawiszyn 

• 674353P Petryki 

• 674354P Zbiersk Cukrownia (od drogi powiatowej 4584P – 

przedszkole) 

• 674355P Zbiersk od granicy powiatu do drogi gminnej nr 674331P 

• 674356P Wyrów od drogi krajowej nr 25 do skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 4590P 

• 674300P Stawiszyn ul. Leśna 

• 674301P Stawiszyn ul. 1 Maja 

• 674302P Stawiszyn ul. Szosa Konińska  

• 674303P Stawiszyn ul. Łąkowa  

• 674304P Stawiszyn ul. Plac Wolności 

• 674305P Stawiszyn ul. Kaliska 

• 674306P Stawiszyn ul. Ogrodowa 
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• 674307P Stawiszyn ul. Piskorzewska 

• 674308P Stawiszyn ul. Konińska 

• 674309P Stawiszyn ul. Zamurna 

• 674310P Stawiszyn ul. Zielona 

• 674311P Stawiszyn ul. Targowa  

• 674312P Stawiszyn ul. Piekarska 

• 674313P Stawiszyn ul. Ciasna 

• 674314P Stawiszyn ul. bez nazwy od ul. Wiśniowej 

• 674315P Stawiszyn ul. Niecała 

• 674316P Stawiszyn ul. bez nazwy od Szosy Konińskiej 

• 674317P Stawiszyn ul. Wiśniowa 

• 674318P Stawiszyn ul. Kościelna 

• 674357P Stawiszyn ul. ZWM 

• 674358P Stawiszyn ul. Garbarska 

• 674359P Stawiszyn ul. Zamkowa 

• 674360P Stawiszyn ul. Starościńska 

• 674361P Stawiszyn ul. Szkolna  

 

W 2020 r. zostały przebudowane następujące odcinki dróg: 

1. Przebudowa drogi gminnej nr 674340P, 674354P w miejscowości Zbiersk 

Cukrownia. 

Przedsięwzięcie było dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu 

Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pod nazwą 

„Przebudowa drogi gminnej nr 674340P, 674354P w miejscowości Zbiersk 

Cukrownia”. 

W ramach zadania przebudowany został odcinek drogi gminnej o długości 

1,08 km i szerokości 5,5m z nawierzchni bitumicznej, powstały nowe chodniki 

o długości 305m z kostki brukowej, ścieżka rowerowa o długości 580m z masy 
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bitumicznej, place manewrowe, wyniesione przejścia dla pieszych wyposażone 

w elementy bezpieczeństwa ruchu, czyli system aktywnej wizualizacji 

oraz wyremontowany została również kanalizacja deszczowa. 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 270/2 w miejscowości Zbiersk 

Cukrownia 

Zadanie dofinansowane zostało z budżetu Województwa Wielkopolskiego 

w ramach programu „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych”. 

W ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia bitumiczna drogi 

o łącznej długości 0,35km i szerokości 4,0m. 

3. Przebudowa drogi gminnej działka nr 220 (obręb Wyrów) 

Zadanie dofinansowane zostało z budżetu Województwa Wielkopolskiego 

w ramach programu „Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych”. 

W ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia z kruszywa 

kamiennego drogi o łącznej długości 0,79km i szerokości 4,0m. 

4. Przebudowa drogi gminnej działka nr 290 (obręb Petryki) 

W ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia z kruszywa 

kamiennego drogi o łącznej długości 0,19km i szerokości 4,0m. 

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4585P, 4586P w m. Petryki 

w zakresie chodnika 

W ramach inwestycji powstał chodnik z kostki brukowej przy drodze 

powiatowej nr 4585P, 4586P o łącznej długości 110 m oraz zjazdy o nawierzchni 

asfaltowej o powierzchni 350 m2. Zadanie zostało zrealizowane przy współpracy 

Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz Gminy i Miasta Stawiszyn. 
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W 2020 r. zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia: 

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zbiersk Cukrownia 

Zakres inwestycji obejmował budowę sieci wodociągowej z uzbrojeniem 

PEHDϕ110mm o długości 1247,1 mb, wymianę przyłączy wodociągowych 

do granicy posesji prywatnych z rur PEHDϕ40-63mm, budowę zasuw 

odcinających oraz hydrantów przeciw pożarowych Hp80. 

2. Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Piątek Mały 

W ramach inwestycji zamontowano 5szt. kompletnych lamp typu LED 

zasilanych energią słoneczną i wiatrową. 

3. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Długa Wieś Druga, 

Werginki  

4. Remont chodnika w miejscowości Długa Wieś Trzecia – etap I 

W ramach inwestycji wyremontowany został chodnik przy drodze gminnej 

nr 674327P o łącznej długości 915m. 

5. Remont chodnika w miejscowości Długa Wieś Trzecia – etap II 

W ramach inwestycji wyremontowany został chodnik przy drodze gminnej 

nr 674327P o łącznej długości 559,5m. 

6. Remont chodnika przy drodze gminnej na ul. Piekarskiej 

oraz na ul. Zamkowej w Stawiszynie 

W ramach inwestycji wyremontowany został chodnik o łącznej długości 

198,6m. 

7. Bieżące remonty dróg 

8. Dwukrotne koszenie poboczy dróg gminnych 

9. Projekt stałej organizacji ruchu w miejscowości Stawiszyn 

i Stary Kiączyn 

10. Naprawa przepustu w miejscowości Długa Wieś Trzecia, Długa Wieś 

Druga, Petryki oraz w sołectwie Pólko-Ostrówek 

11. Udrożnienie kanalizacji deszczowej w miejscowości Stawiszyn 

ul. Kaliska 
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IX Środowisko 

 

A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  

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 Stawiszyn 

uwzględnia zapisy określone w pakiecie klimatyczno – energetycznym: 

• zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

• redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane 

przez podniesienie efektywności energetycznej, 

• redukcję gazów cieplarnianych. 

Cel ten będzie realizowany przez niżej przedstawione cele szczegółowe: 

• Zarządzanie obszarem w sposób zrównoważony i ekologiczny, 

• Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego odbiorców 

zlokalizowanych na terenie obszaru Gminy i Miasta Stawiszyn, 

• Rozwój systemów zaopatrzenia w energię zmniejszających 

występowanie niskiej emisji zanieczyszczeń (w tym emisji pyłów), 

• 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 jakość powietrza gospodarkę ekoenergetyczną, 

• Zwiększenie efektywności wykorzystania, wytwarzania 

oraz dostarczania energii, 
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• Ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji 

wykorzystywanych na terenie Miasta i Gminy Stawiszyn, a także emisji 

pochodzącej z transportu, 

• Promocja oraz realizacja wizji zrównoważonego transportu, 

• Promocja efektywnych energetycznie rozwiązań w oświetleniu, 

• Rozwój rozproszonych źródeł energii – mikro instalacje,  

•  Ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych – wymiana 

kotłów,  

• Termomodernizacja budynków mieszkalnych. 

B. Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta 

Stawiszyn jest opracowany na lata 2017 - 2020, 

z perspektywą do 2024 roku. 

Cele Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Stawiszyn: 

1. Polepszenie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku 

funkcjonowania gospodarstw domowych.  

2. Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych oraz wzrost udziału 

zasobów odnawialnych.  

3. Ochrona powietrza  

4.  Ochrona przed hałasem  

5. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym  

6. Ochrona wód oraz ochrona przed powodzią  

7. Ochrona powierzchni ziemi i zasoby kopalin  

8. Ochrona zasobów przyrodniczych w tym wzrost lesistości 

i zadrzewienia w gminie. 
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C. Program usuwania wyrobów zawierających azbest 

z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn 

Gmina i Miasto Stawiszyn posiada program pn. ”Program usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn”. 

Opracowanie dokumentacji zostało współfinansowane w ramach realizacji 

zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu 

na lata 2009-2032”. 

Głównym celem programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji 

wyrobów zawierających azbest z otoczenia człowieka oraz ich bezpieczne 

i prawidłowe unieszkodliwienie. 

D. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych – aktualizacja granic aglomeracji 

Stawiszyn. 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) 

to dokument strategiczny, w którym zawarte są wykazy aglomeracji 

miejskich i wiejskich. Program pozwala zidentyfikować faktyczne 

potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej 

oraz uszeregować ich realizację w taki sposób aby wywiązać się 

ze zobowiązań traktatowych (w tym wypełnienia wymogów dyrektywy 

Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania 

ścieków komunalnych). Do tej pory przeprowadzono pięć aktualizacji tego 

dokumentu – w chwili obecnej prowadzone są prace nad szóstą wersją 

głównie w oparciu o najnowsze akty prawa miejscowego. 

Prawidłowa identyfikacja aglomeracji, ich granic i obszaru ma zasadniczy 

wpływ na wyposażanie gmin w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie 

ścieków zgodnie z potrzebami. Przy wyznaczaniu, aktualizacji 

lub likwidacji aglomeracji bierze się pod uwagę m.in. obszar i granice 
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aglomeracji, wskaźnik koncentracji, wydajność oraz standardy 

oczyszczania w oczyszczalniach aglomeracyjnych. 

W związku ze zmianą przepisów wszystkie aglomeracje uchwalone 

przed 01.01.2018 r. straciły ważność 31.12.2020 r. na mocy art. 565 ust. 2 

ustawy Prawo wodne (t.j. 2020, poz. 310). Wobec tego w 2020 r. gmina 

podjęła działania mające na celu aktualizację granic aglomeracji Stawiszyn 

wyznaczonych na mocy Uchwały Nr XI/311/15 Sejmiku Województwa 

Wielkopolskiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Stawiszyn. Wraz z końcem 2020 r. przedstawiono projekt 

uchwały aglomeracyjnej Wodom Polskim celem uzgodnienia. 

Po akceptacji projektu dnia 19 stycznia 2021 r. Rada Miejska 

w Stawiszynie przyjęła uchwałę Nr XXVII/186/2021 w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stawiszyn. 

 

Gospodarka odpadami 

W 2020 roku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn działał Mobilny Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odpady 

wielkogabarytowe, budowlane, rozbiórkowe oraz zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny zbierane były 6 razy w ciągu roku. Gmina 

i Miasto Stawiszyn wchodzi w skład regionu gospodarki odpadami 

dla którego instalacją, która spełnia warunki instalacji regionalnej 

do przetwarzania odpadów komunalnych jest Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych „Orli Staw” Orli Staw 2, 62-834 Ceków. 
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Zrealizowany projekt  

Gmina i Miasto Stawiszyn otrzymała i zrealizowała dofinansowanie 

do zakupu sadzonek drzew miododajnych z Urzędu Marszałkowskiego 

w Poznaniu. Wykonane zostały również nowe nasadzenia drzew 

w miejscowości Stawiszyn, Długa Wieś Trzecia oraz Petryki. 
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X Gospodarka komunalna 

W 2020 r. w zasobach Gminy i Miasta Stawiszyn znajdowało się 59 lokali 

komunalnych oraz 5 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 2 896,54 m2. Poniżej 

przedstawiony został wykaz w/w lokali mieszkalnych. 

 

LOKALE MIESZKALNE - 2020 

 

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 3 149,37 

18. Petryki 71 A 4 195,42 
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19. 
Zbiersk-Cukrownia 

143 
8 423,50 

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 

OGÓŁEM: 59 2 689,51 

 

SOCJALNE 

 

L.p

. 

Nazwa Liczba 

mieszkań 

Powierzchnia 

[m2] 

1. Petryki 71 A 5 207,03 

OGÓŁEM: 5 207,03 

 

  

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie w 2020 r. 

zarządzał i administrował 8 pomieszczeniami garażowymi oraz 17 lokalami 

użytkowymi, w tym 4 lokale użytkowe zajmowane były na podstawie umowy 

użyczenia. 
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WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH 

L.p. Adres lokalu 
Powierzchnia 

[m2] 

1. Zbiersk Cukrownia 134, 62-830 Zbiersk 20,40 

2. ul. Zamkowa 1, 62-820 Stawiszyn 100,59 

3. ul. 1 Maja 1, 62-820 Stawiszyn 43,60 

4. ul. Plac Wolności 19,62-820 Stawiszyn 99,89 

5. Zbiersk-Cukrownia 65 a, 62-830 Zbiersk 141,90 

6 Zbiersk-Cukrownia 65, 62-830 Zbiersk 61,21 

7. Zbiersk-Cukrownia 65 a, 62-830 Zbiersk 41,51 

8. ul. Kaliska 14, 62-820 Stawiszyn 27,47 

9. Zbiersk-Cukrownia 246, 62-830 Zbiersk 19,90 

10. Zbiersk-Cukrownia 246, 62-830 Zbiersk 34,10 

11. ul. Starościńska 11, 62-820 Stawiszyn 221,90 

12. ul. Zamkowa 1, 62-820 Stawiszyn 30,95 

13. Zbiersk-Cukrownia 65, 62-830 Zbiersk 42,39 

14. ul. Zamkowa 1, 62-820 Stawiszyn (użyczenie) 90,45 

15. ul. Zamkowa 1, 62-820 Stawiszyn (użyczenie) 43,37 

16. 
Zbiersk-Cukrownia 65 a, 62-830 Zbiersk 

(użyczenie) 
31,49 

17. 
Zbiersk-Cukrownia 65 a, 62-830 Zbiersk 

(użyczenie) 
42,07 

18. 
Zbiersk-Cukrownia 65, 62-830 Zbiersk 

(garaże) 
4 szt. 

19. ul. Kaliska 14, 62-820 Stawiszyn (garaże) 4 szt. 

 

 W ramach posiadanych środków finansowych w ubiegłym roku dokonano 

naprawy dachu na 2 budynkach: ul. Plac Wolności 18 i ul. Starościńska 1. 

Wykonano naprawy przewodów kominowych oraz wykonano naprawę budynku 

Zbiersk Cukrownia 143, uszkodzonego w wyniku kolizji samochodowej. 

W drugiej połowie 2020 r. zakończone zostały rozpoczęte w 2019 r. przeglądy 

techniczne i elektryczne wszystkich budynków będących w zasobie Gminy. 

Z wstępnych analiz protokołów przeglądowych wynika, że część budynków 

będzie wymagała wymiany instalacji elektrycznej i napraw elewacji 

zewnętrznych. 
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XI Polityka społeczna 

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy 

osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc 

społeczna może być świadczona w formie pieniężnej i niepieniężnej. Ustawa 

zawiera katalog świadczeń o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym. 

Podstawowym narzędziem, w oparciu o które przyznawane są świadczenia 

z pomocy społecznej jest rodzinny wywiad środowiskowy. Wywiad 

przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu 

jej pobytu. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania 

świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu 

środowiskowego. Pracownicy socjalni w roku 2020 przeprowadzili 350 

wywiadów środowiskowych, 17 wywiadów alimentacyjnych i 26 wywiadów 

dla świadczeń rodzinnych. 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie dąży do poprawy 

jakości życia mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn oraz zapewnienia 

warunków prawidłowego rozwoju i funkcjonowania rodziny, wspiera właściwy 

rozwój dzieci i młodzieży, podejmuje działania zapobiegające patologiom 

i wykluczeniu społecznemu. 

MGOPS w Stawiszynie realizuje zadania własne Gminy oraz zadania zlecone 

w ramach polityki społecznej państwa. Pomoc jest dostosowana do rozpoznanych 

potrzeb klientów, głównie zadania to: 

• praca socjalna, 

• pomoc w formie usług ( usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ), 

• pomoc finansowa w formie zasiłków celowych, okresowych i stałych, 

• wypłacanie świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami oraz świadczeń 

pielęgnacyjnych, wychowawczych, 
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• realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz powadzenie 

postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, 

• wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, 

• dożywianie dzieci i młodzieży, 

• wspieranie rodzin w prawidłowym wypełnianiu roli opiekuńczo-

wychowawczej, 

• pomoc rzeczowa: opał, artykuły gospodarstwa domowego, odzież, sprzęt 

rehabilitacyjny, 

• kierowanie do domów pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia, 

• poradnictwo w sprawach rodzinnych, opiekuńczych, rentowych, 

emerytalnych, 

• zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, 

• aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy 

społecznej 

• obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Na przestrzeni roku 2020 pomocą społeczną objęto łącznie 145 rodzin – liczba 

osób w tych rodzinach 334. Najczęstszymi powodami trudnej sytuacji życiowej, 

osób i rodzin korzystających z pomocy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Stawiszynie obok ubóstwa jest niepełnosprawność, długotrwała 

choroba a w dalszej kolejności bezrobocie oraz bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. 

W roku 2020 na zasiłki i inne świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano 

ogółem: 994.658,00zł. 

Dokonując analizy wydatków w porównaniu do roku ubiegłego, należy 

stwierdzić, że nastąpił nieznaczny spadek wydatków w realizacji pomocy 

w formie zasiłków stałych, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz w opłatach 

za pobyt w domach pomocy społecznej - związany w dużej mierze z sytuacją 
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pandemii Covid – 19. Zmniejszeniu uległy również wydatki na posiłki 

finansowane dla dzieci w szkołach i przedszkolach - spowodowane to było 

czasowym zawieszeniem zajęć w placówkach. 

Wzrost wydatków wykazano w opłatach za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych  

i w placówkach opiekuńczo- wychowawczych (piecza zastępcza) oraz w wypłacie 

zasiłków celowych i świadczeń pieniężnych z programu „Posiłek w szkole 

i w domu”. Wzrost wydatków nastąpił również w kosztach usług opiekuńczych 

świadczonych w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu wieku, choroby 

lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Do wzrostu kwoty 

za usługi opiekuńcze przyczynił się wzrost stawki za jedną godzinę świadczonych 

usług (w 2019 – 16,20 zł za godzinę, w 2020 wzrost do 18,20 zł za godzinę), 

jak również wzrost liczby osób, na rzecz których świadczone były usługi.  

Duży wzrost nastąpił w przypadku wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci 

w pieczy zastępczej. Związane to jest z zasadami ponoszenia opłat za ich pobyt 

(w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej wydatki gmin wzrastają z 10% 

do 30%, a w trzecim roku do 50%). Znacznie wzrosły wydatki na wypłatę 

zasiłków okresowych - sytuacja ta spowodowana była zwiększeniem się liczby 

osób korzystających z tej formy pomocy. Zwiększyły się również wydatki 

na opłatę schronienia za osoby bezdomne. 

Szczególnym wsparciem dla rodziny są programy rządowe – realizowane 

w strukturze MGOPS w Stawiszynie przez dział świadczeń rodzinnych 

i wychowawczych Dział realizował zadania w zakresie ustawy o świadczeniach 

rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy 

o wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

„Za życiem”, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 

500+" oraz rozporządzenia o realizacji rządowego programu "Dobry start". 

Wszystkie wymienione wyżej świadczenia, wypłacone w kwocie ogółem 

10.395.235,00 zł, oraz koszty ich obsługi w wysokości 149.687,00 zł były 
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finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa zostały prawidłowo 

i bardzo sprawnie wdrożone oraz terminowo realizowane.  

Główne programy i projekty realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Stawiszynie w 2020r : 

1. Programu „Posiłek w szkole i w domu” 2019 - 2023, programem objęto 

125 osób na łączną kwotę - 40.460 zł. 

2. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomocą objęto 

280 osób (116 rodzin), wydano ok. 18 ton żywności na kwotę 87.412,60 zł. 

3. Program „Dobry Start” - pomoc uzyskało 835 dzieci i młodzieży, 

koszt realizacji 258.819,00 zł; 

4. Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020, realizowano Moduł III 

programu – Poradnictwo specjalistyczne- dla członków rodzin lub opiekunów 

sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, wsparciem 

zostało objętych 5 rodzin z terenu gminy. 

5. Projekt „ STOP COVID – 19”. Bezpieczne systemy społeczne 

w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne 

i zdrowotne pozyskano grant w wysokości 90.617,00 zł, który został 

przeznaczony na zakup m.in. środków ochrony osobistej, płynów 

dezynfekujących oraz sprzętu niezbędnego do zapobiegania i zwalczania COVID 

– 19 tj. ozonator powietrza, maty dezynfekujące, automaty do bezdotykowej 

dezynfekcji rąk. Projekt zakładał również dofinansowanie do wynagrodzeń 

personelu MGOPS oraz opiekunek środowiskowych, wykonujących czynności 

zawodowe w czasie pandemii, w bezpośrednim kontakcie z osobami, rodzinami, 

mieszkańcami Gminy i Miasta Stawiszyn. 
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Podsumowanie 

Realizacja zadań pomocowych ukierunkowana była na wzmocnienie osób 

i rodzin w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych, rozwiązywanie 

problemów – poprzez środowiskowe i instytucjonalne formy pomocy, kierowane 

do najsłabszych, w szczególności do dzieci, osób starszych, schorowanych, 

niepełnosprawnych, do osób uwikłanych w kryzys i zagrożonych marginalizacją 

społeczną. Podobne działania wspomagające w odzyskaniu lub utrzymaniu 

i wzmocnieniu pełnych możliwości oraz formy wsparcia są oferowane 

w 2021 roku osobom i rodzinom potrzebującym pomocy tym, którzy własnym 

staraniem nie są w stanie poprawić jakości życia. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na rok 2020 przyjęto uchwałą nr XIV/112/2019 z dnia 18 grudnia 2019. 

Program charakteryzuje się wielopłaszczyznowym podejściem do kwestii 

przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, a kierunki działań 

w nim określone stanowią rozwinięcie i kontynuację działań podejmowanych 

w latach poprzednich. 

Program uwzględnia również zawarte w zapisie art. 12, ust. 7 działania w zakresie 

ograniczania dostępności alkoholu, w tym dotyczące maksymalnej liczby 

zezwoleń, usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów 

alkoholowych, jest odpowiedzią na występujące w społeczności problemy 

związane z piciem alkoholu. Oparty jest na analizie potrzeb związanych  

z niwelowaniem problemów i możliwościach ich zaspokajania, uwzględnia 

zasoby i środki, którymi gmina dysponuje. 
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Na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych na 2020r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 

140.200,00 zł., wydatkowano kwotę 128.206,62 zł. Głównym celem programu 

było ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających 

z nadużywania napojów alkoholowych ( motywowanie osób z problemem 

alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego), ograniczenie zaburzeń życia 

rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych u dzieci wychowujących 

się w rodzinie z problemem alkoholowym. W obszarze tym zapewniono rodzinom 

pomoc instytucjonalną w formie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, 

są to placówki o charakterze wieloaspektowych oddziaływań m.in. opiekuńczo – 

wychowawczych, edukacyjnych i socjoterapeutycznych. 

W związku ze stanem epidemii COVID – 19 zajęcia w świetlicach były czasowo 

zawieszone - zgodnie z poleceniem Wojewody. 

Aby nie tracić z pola widzenia problemów alkoholowych, szczególnie dzieci 

z rodzin z problemem alkoholowym, które nie mogą korzystać z pomocy 

w świetlicach podjęto działania mające na celu dostosowanie tych placówek 

oraz punktów konsultacyjnych do pracy zdalnej. Zakupiono sprzęt potrzebny 

do pracy zdalnej (laptopy, telefon komórkowy, słuchawki itp.) oraz uruchomiono 

dodatkową linię telefoniczną, szczególnie dla dzieci objętych socjoterapią. 

W ramach gminnego programu podejmowano również działania związane 

z wdrażaniem procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego, 

realizacją programów profilaktycznych, organizacją i finansowaniem kolonii 

letnich dla dzieci, udzielanie pomocy psychologicznej oraz prawnej rodzinom 

osób uzależnionych. 

Z pomocy punktów konsultacyjnych dla rodzin z problemami uzależnień w 2020r. 

skorzystało 36 osób w Stawiszynie ( 489 porad) oraz 34 osoby w Zbiersku 

(516 porad), klienci na rozmowę z terapeutą umawiali się wielokrotnie. 

Udzielano pomocy głównie dot. skierowania na leczenie odwykowe oraz porad 

dla osób doznających przemocy. 
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Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii powinna przyczynić się 

do ograniczania dostępności i spożycia napojów alkoholowych, zażywania 

substancji psychoaktywnych, działania na rzecz trzeźwości, przeciwdziałania 

powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu i zażywania 

narkotyków. 

Alkoholizm i narkomania to choroby, które rozwijają się niepostrzeżenie latami. 

Nadużywanie substancji psychoaktywnych ma szczególne znaczenie z powodu 

istotnego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne, a konsekwencje 

ich nadużywania dotyczą nie tylko zażywających szkodliwie, czy uzależnionych, 

ale także całej populacji. 

Samorządy lokalne otrzymały stosowne kompetencje oraz środki finansowe, 

niezbędne do realizacji działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień. Gmina ma za zadanie podejmować działania 

minimalizujące i zapobiegające alkoholizmowi i narkomanii w stosunku 

do społeczności lokalnej. 

 

XII 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 2020 r. w sposób określony 

w uchwałach. 

 

 



 
 

- 46 - 

W 2020 roku Rada Miejska obradowała i podejmowała uchwały zgodnie 

z Uchwałą Nr XVII/125/2020 Rady Miejskiej w Stawiszynie 

z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej 

w Stawiszynie na 2020 rok. 

 

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Rada Miejska 

w Stawiszynie obradowała na 12 sesjach zwyczajnych.  

Rada podjęła 71 uchwał; w tym: 

uchwał dotyczących prawa miejscowego podjęto - 16,  

Uchwał budżetowych podjęto-18; 

Uchwał pozostałych – 37; 

Rada Miejska podejmując uchwały, działała w zakresie zaspokajania potrzeb 

zbiorowych mieszkańców i rozwoju gminy. 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 oraz rozwiązywanie problemów społecznych 

mieszkańców. 

Uchwały dotyczyły między innymi dotyczyły: 

- budżetu gminy i jego zmian, 

- rozpatrzenia skargi, petycji 

- sprawozdania jednostek organizacyjnych, 

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- wymiaru podatku i opłat, 

- nabycia, zbycia i wydzierżawienia i najmu nieruchomości, 

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy  

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy,  
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- programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

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. 

Z powodu pandemii koronawirusa, obrady sesji w związku z zagrożeniem 

epidemicznym i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, odbywały się bez udziału 

gości i publiczności, z zachowaniem środków bezpieczeństwa Zainteresowani 

mogli obejrzeć sesję transmitowaną on-line na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej lub stronie internetowej Gminy i Miasta Stawiszyn www.stawiszyn.pl 

http://www.stawiszyn.pl/
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1 24 stycznia  

2020 

XV/115/2020 w sprawie uchwalenia rocznego programu 

współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami uprawnionymi do prowadzenia 

działalności pożytku publicznego na rok 2020. 

uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

 

2 24 stycznia  

2020 

XV/116/2020 w sprawie powierzenia Gminie Rychwał zadania z 

zakresu administracji rządowej polegające na 

prowadzeniu ośrodka wsparcia dziennego dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi typu D. 

 

 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

 

3 24 stycznia  

2020 

XV/117/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020-

2025. 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

 

4 24 stycznia  

2020 

XV/118/2020 w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

 

5 13 lutego 2020 XVI/119/2020 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza 

Stawiszyna. 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

 

6 13 lutego 2020 XVI/120/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XI/92/2019 z dnia 30 

września 2019r. w sprawie pozbawienia drogi na 

terenie Gminy i Miasta Stawiszyn kategorii drogi 

gminnej. 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

 

7 24 lutego 2020 XVII/121/2020 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w 

budżecie Gminy i Miasta Stawiszyn środków 

funduszu sołeckiego w 2021 roku. 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

 

8 24 lutego 2020 XVII/122/2020 w sprawie: przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie 

w sprawie pozbawienia drogi na terenie Gminy i 

Miasta Stawiszyn kategorii drogi gminnej. 

Publikacja uchwały 

Dz.U.Woj.Wlkp 

rocznik 2020 poz. 

2434 dn.12.03.2020 

9 24 lutego 2020 XVII/123/2020 uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa Piątek Mały 

na lata 2020 -2023 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

10 24 lutego 2020 XVII/124/2020 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Sołectwa 

Zbiersk-Cukrownia na lata 2020 -2023. 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

11 24 lutego 2020 XVII/125/2020 w sprawie Planu Pracy Rady Miejskiej na 2020 uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

12 24 lutego 2020 XVII/126/2020 w sprawie Planu Pracy Rady Rewizyjnej na 2020 uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

13 24 lutego 2020 XVII/127/2020 w sprawie Planu Pracy Komisji Społecznej na 2020 uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

14 24 lutego 2020 XVII/128/2020 w sprawie Planu Pracy Komisji Budżetowo-

Gospodarczej na 2020 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

15 24 lutego 2020 XVII/129/2020 w sprawie Planu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji na 2020 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

16 24 lutego 2020 XVII/130/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020-

2025. 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 
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17 24 lutego 2020 XVII/131/2020 w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

18 9 marca 2020 XVIII/132/2020 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i 

miasta Stawiszyn” 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

19 11 marca 2020 XIX/133/2020 w sprawie stwierdzenia, że projekt „Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w miejscowości Petryki” nie narusza 

ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 

Stawiszyn”. 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

20 11 marca 2020 XIX/134/2020 w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w 

miejscowości Petryki” 

Publikacja uchwały 

Dz.U.Woj.Wlkp 

rocznik 2020 poz. 

2620 dn.17.03.2020 

21 11 marca 2020 XIX/135/2020 w sprawie stwierdzenia, że projekt „Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego 

w miejscowości Wyrów” nie narusza ustaleń 

„Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 

Stawiszyn” 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

22 11 marca 2020 XIX/136/2020 w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w 

miejscowości Wyrów”. 

Publikacja uchwały 

Dz.U.Woj.Wlkp 

rocznik 2020 poz. 

2621 dn.17.03.2020 

23 11 marca 2020 XIX/137/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta 

Stawiszyn w 2020 roku. 

Publikacja uchwały 

Dz.U.Woj.Wlkp 

rocznik 2020 poz. 

2624 dn.17.03.2020 

 

Rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody 

Wlkp 

z dnia 1 kwietnia 2020 

r.- nieważność § 6 pkt 

10 załącznika do 

uchwały nr 

XIX/137/2020  

DZ. URZ. WOJ. 

2020.3111  

Ogłoszony: 

02.04.2020 

 

 

24 11 marca 2020 XIX/138/2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej 

realizacji projektu pn. „Program profilaktyki 

nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej.” 

uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

25 11 marca 2020 XIX/139/2020 w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020. 

uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

26 11 marca 2020 XIX/140/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020-

2030. 

uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 
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27 11 marca 2020 XIX/141/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. uchwała weszła  

w życie z dniem 

podjęcia 

28 9 kwietnia  

2020 

XX/142/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta 

Stawiszyn w 2020 roku. 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

29 9 kwietnia 

2020 

XX/143/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020-

2030. 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

30 9 kwietnia 

2020 

XX/144/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

31 10 czerwca 

2020 

XXI/145/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę 

i Miasto Stawiszyn umowy na realizację wspólnego 

zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu 

systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura 

Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-

Ostrowskiej. 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

32 10 czerwca 

2020 

XXI/146/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy i Miasta 

Stawiszyn do gminnego zasobu nieruchomości. 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

33 10 czerwca 

2020 

XXI/147/2020 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji 

celowej z budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn, trybu 

postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu 

jej rozliczania. 

Publikacja uchwały 

Dz.U.Woj.Wlkp 

rocznik 2020 poz. 

5107 dn.19.06.2020 

34 10 czerwca 

2020 

XXI/148/2020 w sprawie nadania imienia Publicznemu Przedszkolu 

Samorządowemu w Stawiszynie z Filią Petryki. 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

35 10 czerwca 

2020 

XXI/149/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020-

2030. 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

36 10 czerwca 

2020 

XXI/150/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.  uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

37 30 czerwca 

2020 

XXII/151/2020 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum 

zaufania dla Burmistrza Stawiszyna. 

 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

38 30 czerwca 

2020 

XXII/152/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i 

Miasta Stawiszyn za 2019 r. 

 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

39 30 czerwca 

2020 

XXII/153/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Stawiszyna za 2019 rok 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

40 30 czerwca 

2020 

XXII/154/2020 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Stawiszyn. 

 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

41 30 czerwca 

2020 

XXII/155/2020 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku. 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

42 30 czerwca 

2020 

XXII/156/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020-

2030.  

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

43 30 czerwca 

2020 

XXII/157/2020 w sprawie uchwały w sprawie zmian budżetu na 2020 

rok. 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

44 25 sierpnia 

2020 

XXIII/158/2020 wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w 

budynku w miejscowości Petryki 45 na okres dłuższy 

niż 3 lata w trybie przetargowym 

uchwała straciła moc 

podjęto nową uchwałę 

Nr XXV/169/2021 
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45 25 sierpnia 

2020 

XXIII/159/2020 nadania nazwy ulicy w mieście Stawiszyn. Publikacja uchwały 

Dz.U.Woj.Wlkp 

rocznik 2020 poz. 

6749 dn.7.09.2020 

46 25 sierpnia 

2020 

XXIII/160/2020 określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie 

na rok szkolny 2020/2021. 

Publikacja uchwały 

Dz.U.Woj.Wlkp 

rocznik 2020 poz. 

6750 dn.7.09.2020 

47 25 sierpnia 

2020 

XXIII/161/2020 nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi 

Kultury w Zbiersku. 

Publikacja uchwały 

Dz.U.Woj.Wlkp 

rocznik 2020 poz. 

6751 dn.7.09.2020 

48 25 sierpnia 

2020 

XXIII/162/2020 przebudowy drogi powiatowej nr 4586P w m. Petryki 

w zakresie chodnika. 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

49 25 sierpnia 

2020 

XXIII/163/2020 uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy 

i Miasta Stawiszyn na lata 2020-2030.  

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

50 25 sierpnia 

2020 

XXIII/164/2020 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2020 rok.  

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

51 15 października 

2020 

XXIV/165/2020 w sprawie określenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych lub w 

schronisku dla osób bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi 

Publikacja uchwały 

Dz.U.Woj.Wlkp 

rocznik 2020 poz. 

7921 dn.20.10.2020 

52 15 października 

2020 

XXIV/166/2020 wyznaczenia delegata do Stowarzyszenia 

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów 

Samorządowych w Poznaniu; 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

53 15 października 

2020 

XXIV/167/2020 uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy 

i Miasta Stawiszyn na lata 2020-2030.  

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

54 15 października 

2020 

XXIV/168/2020 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2020 rok.  

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

55 19 listopada 

2020 

XXV/169/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń 

w budynku w miejscowości Petryki 45 na okres 

dłuższy niż 3 lata w trybie przetargowym. 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

56 19 listopada 

2020 

XXV/170/2020 uchwały zmieniającą uchwałę w 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 

57 19 listopada 

2020 

XXV/171/2020 w sprawie uchwalenia rocznego programu 

współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami uprawnionymi do prowadzenia 

działalności pożytku publicznego na rok 2021. 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

58 19 listopada 

2020 

XXV/172/2020 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 

2021. 

Publikacja uchwały 

Dz.U.Woj.Wlkp 

rocznik 2020 poz. 

9052 dn.01.12.2020 

59 19 listopada 

2020 

XXV/173/2020 w sprawie podatku rolnego na rok 2021. Publikacja uchwały 

Dz.U.Woj.Wlkp 

rocznik 2020 poz. 

9053 dn.01.12.2020 

60 19 listopada 

2020 

XXV/174/2020 w sprawie podatku od środków transportowych na 

rok 2021. 

Publikacja uchwały 

Dz.U.Woj.Wlkp 

rocznik 2020 poz. 

9054 dn.01.12.2020 
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61 19 listopada 

2020 

XXV/175/2020 w sprawie trybu i szczegółowych warunków 

zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw 

rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 

Publikacja uchwały 

Dz.U.Woj.Wlkp 

rocznik 2020 poz. 

9055 dn.01.12.2020 

62 19 listopada 

2020 

XXV/176/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020-

2030. 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

63 19 listopada 

2020 

XXV/177/2020 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2020 rok.  

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

64 18 grudnia 

2020 

XXVI/178/2020 sprawie  uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy i Miasta Stawiszyn na 

2021 rok. 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

65 18 grudnia 

2020 

XXVI/179/2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego 

Przedszkola Samorządowego “Justynka” w 

Stawiszynie z Filią Petryki poprzez przeniesienie jego 

siedziby oraz likwidacji Filii w Petrykach. 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

66 18 grudnia 

2020 

XXVI/180/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn. 

Publikacja uchwały 

Dz.U.Woj.Wlkp 

rocznik 2021 poz. 126 

dn.05.01.2021 

67 18 grudnia 

2020 

XXVI/181/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Publikacja uchwały 

Dz.U.Woj.Wlkp  

rocznik 2021 poz. 127 

dn.05.01.2021 

68 18 grudnia 

2020 

XXVI/182/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w 

kompostowniku przydomowym. 

Publikacja uchwały 

Dz.U.Woj.Wlkp  

rocznik 2021 poz. 128 

dn.05.01.2021 

69 18 grudnia 

2020 

XXVI/183/2020 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych. 

Publikacja uchwały 

Dz.U.Woj.Wlkp  

rocznik 2021 poz. 129 

dn.05.01.2021 

70 18 grudnia 

2020 

XXVI/184/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2020-

2030. 

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

71 18 grudnia 

2020 

XXVI/185/2020 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2020 rok.  

uchwała weszła w 

życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stawiszyn.pl/bip/art,1950,uchwala-nr-xiv1122019-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-dla-gminy-i-miasta-stawiszyn-na-2020-rok
http://stawiszyn.pl/bip/art,1950,uchwala-nr-xiv1122019-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-dla-gminy-i-miasta-stawiszyn-na-2020-rok
http://stawiszyn.pl/bip/art,1950,uchwala-nr-xiv1122019-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-dla-gminy-i-miasta-stawiszyn-na-2020-rok
http://stawiszyn.pl/bip/art,1950,uchwala-nr-xiv1122019-w-sprawie-uchwalenia-gminnego-programu-profilaktyki-i-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-dla-gminy-i-miasta-stawiszyn-na-2020-rok
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XIII 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 

 

 

 

http://www.szkola.mdi.net.pl/
mailto:zszbiersk@poczta.onet.pl
http://www.zszbiersk.pl/
http://www.przedszkolewstawiszynie.pl/
mailto:kontakt@bajkowakraina.net
http://www.przedszkolezbiersk.pl/
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Stan organizacji szkół i przedszkoli 

Szkoły podstawowe 2019/2020 

 

Nazwa placówki Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

 

Liczba uczniów 

w poszczególnych klasach 

I II III IV V VI VII VIII 

Szkoła Podstawowa im. 

Wincentego Pola 

w Stawiszynie 

 

16 

 

352 

 

42 

 

43 

 

45 

 

41 

 

43 

 

44 

 

49 

 

45 

Szkoła Podstawowa im. 

Jana III Sobieskiego 

w Zbiersku 

 

12 

 

227 

 

24 

 

21 

 

34 

 

10 

 

48 

 

34 

 

31 

 

25 

RAZEM 28 579 66 64 79 51 91 78 80 70 

 

 

 Średnia wielkość oddziałów 

Szkoła w Stawiszynie Szkoła w Zbiersku 

 22,00 18,92 

 

Przedszkola 2019/2020 

 

Nazwa placówki Liczba 

oddziałów 

Liczba 

dzieci 

 

Liczba dzieci 

z podziałem na: 

oddziały 

„zerówkowe” 

dzieci 

młodsze 

Publiczne Przedszkole Samorządowe 

w Stawiszynie  

6 138 53 85 

Publiczne Przedszkole Samorządowe 

„Bajkowa Kraina” w Zbiersku 

6 140 46 94 

RAZEM 12 278 99 179 
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Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 

Rodzaj niepełnosprawności Liczba dzieci  

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 5 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym 

2 

Autyzm, w tym Asperger 2 

Niepełnosprawność ruchowa 2 

Słabowidzący 2 

Słabosłyszący 2 

Niesłyszący 1 

RAZEM 16 

 

Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli 

 Liczba dzieci  

Dowożeni do szkół i przedszkoli na terenie Gminy i Miasta 

Stawiszyn 

150 

Uczniowie niepełnosprawni dowożeni o Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Rychwale 

6 

Uczniowie niepełnosprawni dowożeni przez rodziców, 

którym gmina zwraca koszty dowozu  

4 

RAZEM 160 
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Stan zatrudnienia w szkołach i przedszkolach 

Liczba nauczycieli w szkołach i przedszkolach 2019/2020 

 Ogółem 

 

Bez stopnia  Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 

Szkoła Podstawowa 

w Stawiszynie 

40 - 1 4 8 27 

Szkoła Podstawowa 

w Zbiersku 

28 - - 4 5 19 

Przedszkole 

w Stawiszynie 

11 1 - 3 1 6 

Przedszkole  

 w Zbiersku 

13 - 2 5 2 4 

Razem 92 1 3 16 16 56 

 

Liczba etatów nauczycielskich w szkołach i przedszkolach 

2019/2020 

 Liczba etatów  

Szkoła podstawowa w Stawiszynie 37,15 

Szkoła podstawowa w Zbiersku 26,29 

Przedszkole w Stawiszynie 10,09 

Przedszkole w Zbiersku 10,63 

Razem 84,16 
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Liczba etatów pracowników administracji i obsługi  

  Pracownicy 

administracyjni 

Pracownicy 

kuchni i 

stołówki 

Pozostali pracownicy 

obsługi 

Szkoła w Stawiszynie 3,5 2,5 6,75 

Szkoła w Zbiersku 4 2 4,75 

Przedszkole w Stawiszynie 1,5 4 7 

Przedszkole w Zbiersku 1,5 2 4,5 

Ogółem 10,5 10,5 23 

 

Inwestycje w placówkach oświatowych 

W sierpniu 2020 r. został oddany do użytku nowy budynek Publicznego 

Przedszkola Samorządowego „Justynka” w Stawiszynie. Wykonawcą inwestycji 

wartej przeszło 6 mln zł, finansowanej ze środków własnych gminy, był Zakład 

Robót Ogólnobudowlanych „Zrobud” Kędzia. Dzięki tej inwestycji powstało 

nowoczesne jednokondygnacyjne 6-oddziałowe przedszkole z własną kuchnią, 

placem zabaw i parkingiem. Powstała także droga dojazdowa do przedszkola 

oraz do powstającego w pobliżu osiedla domków jednorodzinnych. Budynek 

przedszkola dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
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Gmina i Miasto Stawiszyn pozyskała także środki unijne w kwocie blisko 

400 000 zł, które uzupełniły inwestycję budowy przedszkola. Realizacja projektu 

„Wspierające przedszkole-dobra przyszłość” pozwoliła na zakup nowego 

wyposażenia do części sal, zabawek, pomocy dydaktycznych, materiałów 

plastycznych, sprzętu TIK. Wyposażona została również szatnia w przedszkolu 

oraz zakupiono sprzęt kuchenny. Projekt dofinansowuje także koszty utrzymania 

dwóch grup przedszkolnych prze jeden rok szkolny (m.in. wynagrodzenia 

nauczycieli, woźnych, ubezpieczenie, pobyt dzieci w przedszkolu) 

oraz dodatkowe zajęcia dla dzieci. Pozyskane środki pozwoliły także dokształcić 

się nauczycielom w zakresie edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

 

 W ramach programu „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła plus” Gmina 

i Miasto Stawiszyn pozyskała blisko 120.000 zł na zakup laptopów do szkół. 

Zakupiony sprzęt (58 laptopów) został użyczony uczniom, którzy mieli trudności 

w dostępie do komputera i nie mieli możliwości uczestniczyć w zdalnych 

lekcjach. 
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Została przeprowadzona modernizacja Placu Zabaw przy Publicznym 

Przedszkolu Samorządowym „Bajkowa Kraina” w Zbiersku. Zakupiono 

i zamontowano nowe zabawki min. huśtawki, 2 karuzele, piramidę 

wspinaczkową, zjeżdżalnie oraz sprzęt i  tablice rozwojowo-edukacyjne. 

Poprawiono także infrastrukturę dwóch piaskownic oraz zakupiono żagle 

osłaniające dzieci przed słońcem. 

Inwestycja warta ponad 95 000 zł możliwa była dzięki wspólnemu działaniu 

Gminy i Miasta Stawiszyn, Rady Rodziców przedszkola oraz wsparciu licznych 

sponsorów.  
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XIV Współpraca z innymi społecznościami 

samorządowymi 

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn działa dziewięć Kół Gospodyń 

Wiejskich: 

KGW Piątek Mały 

KGW Piątek Mały -Kolonia 

KGW Piątek Wielki 

KGW Długa Wieś Trzecia 

KGW Długa Wieś Druga 

KGW Pólko - Ostrówek 

KGW Petryki 

KGW Zbiersk 

KGW Zbiersk - Kolonia 

Cztery Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane są w Krajowym Rejestrze Kół 

Gospodyń Wiejskich. 

Panie biorą czynny udział w wydarzeniach organizowanych na terenie 

gminy i miasta Stawiszyn tj.: dożynki, Dni Stawiszyna, a także same inicjują 

działania integrujące i aktywizujące lokalną społeczność ( pikniki, festyny). KGW 

reprezentują naszą gminę i miasto na terenie powiatu kaliskiego 

oraz województwa wielkopolskiego poprzez uczestnictwo w przeglądach, 

warsztatach i konkursach kulinarnych oraz uroczystości o charakterze 

ponad lokalnym. 
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Warsztaty Twórczej Działalności powstały z myślą o dzieciach 

niepełnosprawnych i ich rodzinach pod koniec 2016 roku. Bazują one na pracy 

społecznej, każda osoba zaangażowana z funkcjonowanie warsztatów oparta jest 

na zasadach wolontariatu. Warsztaty bowiem rozwijając swą działalność na rzecz 

osób niepełnosprawnych, jednocześnie przygotowują wolontariuszy do pracy 

z tymi osobami, uwrażliwiając i rozwijając jednocześnie postawy prospołeczne. 

W ramach warsztatów organizowane są zajęcia o charakterze głównie 

artystyczno-kulinarnym dla osób niepełnosprawnych, a także zajęcia i spotkania 

(np. z psychologiem) dla ich rodzin.  

Grupa Stawiszynianki powstała w 2016 r. i działa przy Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury w Zbiersku. Celem działalności Grupy jest chęć zmiany swojego 

życia i najbliższego otoczenia oraz realizacja marzeń i pasji śpiewania Pań 

tworzących Zespół. Grupa Stawiszynianki aktywnie uczestniczy w życiu 

kulturalnym Gminy i Miasta uświetniając swoimi występami organizowane 

wydarzenie oraz promuje Gminę i Miasto Stawiszyn na terenie powiatu 

kaliskiego i województwa wielkopolskiego podczas uroczystości o charakterze 

ponad lokalnym. 
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XV Organizacje pozarządowe 

Program współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku 

publicznego na rok 2020. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2020 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 2020. Program został przyjęty przez 

Radę Miejską w Stawiszynie Uchwałą nr XV/115/2020 w dniu 24 stycznia 2020r., 

zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 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 2020 nie wpłynęły żadne wnioski 

czy uwagi ze strony sektora pozarządowego. 

Zgodnie z programem współpraca dotycząca realizacji zadań publicznych 

w roku 2020 miała charakter finansowy i pozafinansowy.  

• Współpraca finansowa odbywała się w formie: 

a) udzielenia dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu – 120 000 

zł. 

b) udzielenia dotacji dla OSP – 7.409 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 
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warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Stawiszyn. 

Do konkursu przystąpiły 4 podmioty, którym przyznano dotacje na łączną kwotę 

120 000 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 

58 000 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 

58 000 zł  

 

• Współpraca pozafinansowa prowadzona była poprzez: 

a) konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, 

b) wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działalności, 

c) udzielanie wsparcia technicznego, organizacyjnego i lokalowego 

organizacjom,  

d) informowanie o dostępnych programach pomocowych, szkoleniach, 

konferencjach, 

e) organizację lub współorganizację spotkań, 

f) udzielaniu pomocy przy nawiązywaniu współpracy pomiędzy 

organizacjami, 

g) promowanie dobrego wizerunku organizacji, 

h) umożliwienie umieszczenia informacji o inicjatywach 

i przedsięwzięciach realizowanych przez organizacje na stronie 

internetowej gminy i na tablicach ogłoszeń urzędu gminy, 

i) przekazywanie organizacjom informacji o możliwości pozyskiwania 
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środków finansowych spoza budżetu gminy, 

j) inicjatywę lokalna. 

 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. 

 

Organizacje pozarządowe z terenu Gminy i Miasta 

Stawiszyn 

1. Towarzystwo Miłośników Stawiszyna  

2. Stowarzyszenie - Moje Miasto Moja Gmina 

3. Stowarzyszenie „Stawiszyn Tworzy Wspólnotę” 

4. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Stawiszynie 

5. Koło Związku Emerytów i Rencistów w Zbiersku 

6. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stawiszynie  

7. Stowarzyszenie Katolickie „Civitas Christiana” 

8. Związek Harcerstwa RP im. Króla Jana III-go Sobieskiego w Stawiszynie 

9. Uczniowski Klub Sportowy Drewpal w Stawiszynie 

10. Uczniowski Klub Sportowy Maczki w Zbiersku  

11. Cukrowniczy Klub Sportowy Zbiersk 

12. GLZS Gminny Ludowy Związek Sportowy Korona- Pogoń Stawiszyn 

13. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych sekcja Zbiersk 
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XVI Kultura 

Cele działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku: 

1. zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn w zakresie 

uczestnictwa w kulturze, 

2. wspieranie regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych, 

3. animowanie twórczych form uczestnictwa w kulturze na rzecz rozwoju 

społecznego ruchu kulturalnego i powszechnej aktywności kulturalno - 

społecznej wśród mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn, 

4. ochrona dziedzictwa kulturalnego regionu, 

5. prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej dzieci 

i młodzieży oraz osób dorosłych, 

6. działanie na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, 

7. działanie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych 

 Działalność podstawowa – edukacyjna w dziedzinach: 

 

• Aerobik 

• Zajęcia karate 

• Zajęcia kreatywne 

• Muzyka: Grupa Stawiszynianki, Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta OSP 

w Stawiszynie, Zespół Wokalny  

• Zajęcia taneczne 
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W roku 2020 pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej udało się zorganizować 

kilkanaście wydarzeń kulturalnych. Poniżej wykaz zrealizowanych imprez: 

• Spotkanie noworoczne 

• Spotkanie walentynkowe  

• Spotkanie z okazji Dnia Kobiet  

• Dożynki Parafialno-Gminne w Zbiersku  

• Rodzinny Rajd Rowerowy  

• Dzień otwarty w Publicznym Przedszkolu Samorządowym Justynka 

w Stawiszynie  

• Spotkanie przy pomniku Biała Panieńska  

• Rodzinny Rajd Rowerowy 

• Spotkanie z koleją wąskotorową 

• Uroczystość z okazji Święta Odzyskania Niepodległości  

• Wystawa prac malarskich  

• Muzyczne życzenia świąteczne 
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XVII Współpraca z innymi instytucjami 

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD 7) - współpraca 

w ramach pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w zakresie 

wspierania i stymulowania rozwoju obszarów wiejskich, budowania 

kapitału społecznego, aktywizacji lokalnej społeczności oraz promocji 

regionu. 

• Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko - Ostrowska współpraca 

w zakresie wsparcia i rozwijania idei samorządu terytorialnego 

oraz obrony wspólnych interesów członków Stowarzyszenia Aglomeracji 

Kalisko - Ostrowskiej, w szczególności wzmacnianie rozwoju społeczno - 

gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego tworzących 

Aglomerację Kalisko - Ostrowską oraz współpraca gmin i powiatów 

w tym zakresie. 

• Stowarzyszenie Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów 

Samorządowych (WOKiSS) – współpraca w obszarze wspierania idei 

samorządu terytorialnego oraz pomoc w podnoszeniu efektywności 

jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych, 

w szczególności poprzez: działania edukacyjno-doradcze osoby piastujące 

funkcje w organach jednostek samorządu terytorialnego. 


