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Wysoka Rado, 

Drodzy Mieszkańcy, 

 

Oddaję w Państwa ręce raport o stanie gminy za 2021 rok. Dokument ten, stanowi 

podsumowanie życia naszej gminy w minionym już roku i jest zamkniętym 

w pewnej strukturze statystycznej dokumentem. Zatem opracowanym na podstawie 

faktów policzalnych i tym samym łatwych do porównania z latami minionymi.  

Raport, który macie Państwo przed sobą opisuje kolejny rok walki z pandemią, który 

nasza gmina zdała wzorowo. Bowiem jesteśmy gminą, która otrzymała nagrodę 

jednego miliona złotych w ramach konkursu Ministerstwa Zdrowia pn. „Rosnąca 

Odporność”, który miał na celu przyczynić się do wzrostu poziomu zaszczepienia 

mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Nasza gmina w tym 

czasie zanotowała najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia z całego powiatu 

kaliskiego na poziomie 7,9%. 

Ten rok był też kolejnym rokiem pełnym wyzwań dla ludzkości, tym samym 

dla naszej gminy. W mojej ocenie nie okazał się rokiem straconym – odczytają 

to Państwo z kolejnych stron raportu opisujących realizację zadań, które 

postawiliśmy przed sobą, aby gmina się rozwijała. Świadczy o tym choćby wzrost 

wielkości dochodów i wydatków budżetowych. 

Miniony rok był bowiem także rokiem inwestycji w infrastrukturę drogową, 

oświetleniową, sportową, w tym remont budynku GLZS Korona Pogoń Stawiszyn, 

remont Sali OSP Zbiersk Kolonia, czy też zakup auta strażackiego dla OSP 

Stawiszyn. W roku 2021 myśleliśmy również o zmianach klimatu m.in. montując 

na obiektach przedszkoli w Zbiersku i Stawiszynie zbiorniki na deszczówkę. 

Powyższe, to tylko nieliczne przedsięwzięcia z tych które realizowaliśmy. 

Rok 2021 był rokiem w którym pomimo zamknięcia i ograniczeń spowodowanych 

pandemią COVID – 19, silniej otworzyliśmy się na siebie I na potrzeby 

najbliższych. Zaczęliśmy na nowo organizować imprezy gminne, dzień dziecka, 
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dzień kobiet, święto miasta, dożynki, koncerty, spotkania kulturalne, oczywiście 

pamiętając o obostrzeniach pandemicznych, staraliśmy się aby wracała normalność.  

W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przez cały rok 

wypełniali swoje zadania i rozwijali naszą gminę, mieszkańcom, Radnym Rady 

Miejskiej w Stawiszynie, sołtysom z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn, 

przedsiębiorcom, rolnikom, pracownikom instytucji i organizacji działających 

na terenie naszej gminy, wreszcie pracownikom urzędu oraz jednostek podległych. 

  

  

Burmistrz Stawiszyna  

Grzegorz Kaczmarek  
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I Ogólne informacje o Gminie i Mieście Stawiszyn  

 

Gmina i Miasto 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.   
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 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 

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. 

Według stanu na 31.12.2021 roku na terenie gminy zameldowanych na pobyt 

stały było 6975 osób, na pobyt czasowy 51 osób. 

W 2021 roku urodziło się 44 dzieci, w tym 23 chłopców i 21 dziewczynek, 

zmarły 94 osoby. 

Urząd Stanu Cywilnego w Stawiszynie w 2021 roku zarejestrował 

35 małżeństw, w tym 11 cywilnych, 22 konkordatowych i 2 transkrypcje.  
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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 2021 r. nie był realizowany budżet obywatelski.  

Realizacja podstawowych wielkości budżetu kształtuje się następująco: 

 

I. Dochody budżetowe na plan 40.608.697,63 zł wykonane zostały 

w wysokości 41.198.954,5 zł, co stanowi 101,45 % w tym:  

- dochody bieżące na plan w wysokości 36.484.108,25 zł. 

Wykonano 37.074.374,91 zł., co stanowi 101,62 % planu. 

- dochody majątkowe na plan w wysokości 4.124.589,38 zł. 

Wykonano 4.124.579,59 zł., co stanowi 100 % planu.  

 

II. Wydatki budżetowe na plan 41.220.902,00 zł , wykonane zostały 

w kwocie 39.453.257,50 zł., co stanowi 95,71 % w tym: 

- wydatki bieżące na plan 34.702.294,27 zł. wykonano 33.057.985,64 zł.,  

 co stanowi 95,26 %. 

- wydatki majątkowe na plan 6.518.607,73 zł. wykonano 6.395.271,86 zł., 

co stanowi 98,11%.  

 

III. W 2021 r. na planowany deficyt w wysokości 612.204,37 zł. wykonano 

nadwyżkę w wysokości 1.745.697,00 zł. 

 

IV. W 2021 r. dokonano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 

w wysokości 1.530.000,00 zł., co stanowi 100 % planu. 
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V. Zobowiązania Gminy i Miasta Stawiszyn z tytułu zaciągniętych 

kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 11.585.891,00 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 1.800.000,00 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 1.285.891,00 zł.  

- 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. 

Pozostało do spłaty 8.500.000,00 zł.  

 

VI. Kwoty wykorzystanych środków z budżetu UE oraz dotacji celowych 

otrzymanych z budżetów innych jst oraz funduszy celowych: 

- 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

- 25.348,66 zł. dotacja w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020, plan operacyjny na lata 2018 – 2019 

na realizację operacji „Koła Gospodyń Wiejskich i zespoły biesiadne – źródłem 

promocji i rozwoju obszarów wiejskich” 

- 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych: 

- 246.250,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę 

dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m, 

- 01095 - Pozostała działalność: 

- 41.848,00 zł. - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na realizację projektów w ramach 

konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” oraz „Odnowa wielkopolskiej wsi 

szansą dla aktywnych sołectw”. Dotacja na realizację projektu „Remont 
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i doposażenie budynku OSP w Zbiersku Kolonii” – 34.948,00 zł. oraz „Pięknie 

się wyposażymy i przy grillu zatańczymy w sołectwie Długa Wieś Druga 

mieszkańców zintegrujemy” – 6.900,00 zł. 

- 15.734,00 zł. - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań „Wykonanie 

systemu magazynowania wody przy Przedszkolu Samorządowym 

w Stawiszynie i w Zbiersku” 

- 60016 – Drogi publiczne gminne:  

- 15.000,00 zł. - dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego w Kaliszu 

na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej planowanego 

do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4587P oraz drogi 

gminnej nr 674356P do granicy gminy” 

- 75095 – Pozostała działalność: 

- 2.486.778,64 zł. - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Stawiszyna – Ludzie – Przestrzeń – 

Zmiany” umowa nr RPWP.09.02.02-30-0006/17 z dnia 17.10.2018 roku. 

- 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne: 

- 12.000,00 zł. - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej 

z budżetu Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zakupu samochodu 

ratowniczo – gaśniczego dla OSP Długa Wieś Trzecia. 

- 20.315,00 zł. - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

I Gospodarki Wodnej w Poznaniu na sfinansowanie zakupu i montażu 

instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP w Zbiersku. 

- 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego: 

- 1.028.099,00 zł. środki przeznaczone na wsparcie finansowe inwestycji 

w zakresie kanalizacji. 
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- 80101 – Szkoły podstawowe:  

- 173.200,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację 

projektu „Laboratoria przyszłości” w Szkole Podstawowe w Stawiszynie 

I w Zbiersku. 

- 12.000,00 zł. środki pochodzące z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

- 80104 – Przedszkola: 

- 141.248,77 zł. dotacja celowa w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 

pkt 3 ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich – zgodnie z zawartą umową nr RPWP.08.01.01-30-0039/18-00 

z dnia 22 sierpnia 2019 roku na realizacje projektu „Wspierające Przedszkole 

– dobra przyszłość. 

- 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej: 

- 37.919,30 zł. - dotacja na realizację projektu „Program profilaktyki 

nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” zgodnie z zawartą 

umową o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 

nr umowy RPWP.06.06.03-30-0004/18-00 w dniu 07.01.2020 roku.  

- 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

– 69.090,00 zł. dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego 

na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (doposażenie świetlic 

środowiskowych) z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych. 

- 85195 – Pozostała działalność: 

- 1.000.000,00 zł. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 nagroda 

za zajęcie I miejsca w konkursie „Rosnąca odporność”. 

- 31.600,00 środki otrzymane z PFRON na realizacje zadania „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 
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- 85504 – Wspieranie rodziny  

- 2.000,00 zł środki z Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu wspierania 

rodziny. 

-85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej 

- 81.135,30 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a 

i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację 

projektu grantowego „STOP COVID – 19 bezpieczne systemy społeczne 

w Wielkopolsce” 

- 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:  

- 17.770,00 zł. - dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego 

na realizacje zadania „Zakup sadzonek drzew miododajnych” 

- 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  

- 25.880,00 zł. – środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację programu 

„Czyste powietrze” 

- 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami  

- 25.700,00 – środki z WFOŚiGW w Poznaniu na utylizację folii pochodzącej 

z gospodarstw rolnych. 

- 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

- 50.000,00 zł. dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego 

na realizację zadania „Montaż instalacji sygnalizacji pożarowej w budynku 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku wraz z remontem sali 

widowiskowej” 

- 92195 – Pozostała działalność: 

- 8.989,89 zł dotacja zgodnie z zawartą umową nr RPWP.07.02.02-30-0058/17 

z dnia 13 lutego 2019 roku na realizacje projektu „Senior z pasją” w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.  
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- 92601 – Obiekty sportowe 

- 93.218,00 zł. - dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego 

na realizację zadania „Remont budynku klubowego GLZS „Korona – Pogoń 

Stawiszyn” w ramach programu „Szatnia na medal” 

 

VII. Wykonanie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne.  

Nazwa Plan wg 

stanu na 

dzień01.

01  

Plan wg 

stanu na 

dzień31.1

2 

Wykonanie % 

Przebudowa i rozbudowa sieci 

wodociągowej na ul. Kaliskiej, Niecałej i 

Słonecznej w miejscowości Stawiszyn  

 

 

300.000,

00 

 

 

21.894,00 

 

 

21.894,00 

 

 

100,00 

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w 

Piątku Wielkim  

 

230.000,

00 

 

54.735,00 

 

0,00 

 

0,00 

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w 

Zbiersku 

 

0,00 

 

12.371,00 

 

0,00 

 

0,00 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4587P 

oraz drogi gminnej nr 674356P do granicy 

gminy – opracowanie dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej  

 

 

 

0,00 

 

 

 

30.000,00 

 

 

 

30.000,00 

 

 

 

100,00 

Przebudowa ulicy Kaliskiej, Niecałej, 

Słonecznej w miejscowości Stawiszyn 

 

0,00 

 

2.000,00 

 

0,00 

 

0,00 

Przebudowa drogi gminnej działka nr 57 w 

miejscowości Werginki  

 

0,00 

 

297.295,6

5 

 

297.295,65 

 

100,00 

Przebudowa drogi gminnej działka nr 1 w 

miejscowości Werginki 

 

0,00 

 

206.583,6

7 

 

206.583,67 

 

100,00 

Zwrot dotacji z Funduszu Dróg 

Samorządowych  

 

0,00 

 

1.453,00 

 

1.453,00 

 

100,00 

Przebudowa ulicy Kaliskiej w 

miejscowości Stawiszyn 

 

1.725.79

2,55 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

„Rewitalizacja Stawiszyna – Ludzie – 

Przestrzeń – Zmiany” 

 

2.241.10

2,43 

 

2.190.733,

56 

 

2.190.733,5

6 

 

100,00 

„Rewitalizacja Stawiszyna – Ludzie – 

Przestrzeń – Zmiany” 

 

2.533.69

0,85 

 

2.584.182,

72 

 

2.584.182,7

2 

 

100,00 

Zakup radiowozu – wpłata na fundusz 

wsparcia Policji 

 

0,00 

 

17.500,00 

 

17.449,94 

 

99,71 

Wpłata na fundusz wsparcia straży 

pożarnej 

0,00 7.000,00 7.000,00 100,00 

Zakup średniego samochodu p.poż 200.000,

00 

320.000,0

0 

320.000,00 100,00 

Zakup samochodu p.poż dla OSP Długa 

Wieś Trzecia 

0,00 32.472,00 29.520,00 90,91 

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 

w budynku OSP w Zbiersku 

 

0,00 

 

23.900,00 

 

23.900,00 

 

100,00 

Zakup maszyny czyszczącej do podłóg 0,00 15.000,00 14.940,00 99,60 
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Laboratoria przyszłości – Szkoła 

Podstawowa w Stawiszynie  

 

0,00 

 

103.200,0

0 

 

66.407,70 

 

64,35 

Laboratoria przyszłości – Szkoła 

Podstawowa w Zbiersku 

 

0,00 

 

70.000,00 

 

57.086,46 

 

81,55 

Wykonanie systemu magazynowania 

wody opadowej przy Przedszkolu 

Samorządowym w Stawiszynie  

 

 

0,00 

 

 

10.750,00 

 

 

10.600,00 

 

 

98,60 

Wykonanie systemu magazynowania 

wody opadowej przy Przedszkolu 

Samorządowym w Zbiersku 

 

 

0,00 

 

 

12.690,42 

 

 

11.878,45 

 

 

93,60 

Zakup traktorka ogrodowego 0,00 13.000,01 13.000,01 100,00 

Zakup zjazdu linowego 0,00 14.760,00 14.760,00 100,00 

Zakup wyposażenia pawilonu łóżkowego 

do rehabilitacji pulmonologicznej w tym 

dla osób z powikłaniami wywołanymi 

przez zakażenie SARS-CoV-2 

 

 

 

 

0,00 

 

 

 

 

6.500,00 

 

 

 

 

6.500,00 

 

 

 

 

100,00 

Zakup wyposażenia świetlic 

środowiskowych 

0,00 71.090,00 71.090,00 100,00 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na 

terenie Gminy i Miasta Stawiszyn 

 

200.000,

00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Montaż obiektu małej architektury – lampy 

typu LED zasilane energia słoneczną i 

wiatrową na terenie Gminy i Miasta 

Stawiszyn 

 

 

0,00 

 

 

136.800,0

0 

 

 

136.800,00 

 

 

100,00 

Zakup akcji Spółki Oświetlenie Uliczne i 

Drogowe 

 

0,00 

 

191.000,0

0 

 

191.000,00 

 

100,00 

Montaż instalacji sygnalizacji pożarowej w 

budynku MGOK w Zbiersku 

 

0,00 

 

71.696,70 

 

71.696,70 

 

100,00 

Razem 7.430.585

,83 

6.518.607,7

3 

6.395.271,86 98,11 

 

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 mienie 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.  
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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. 

 

ŁĄCZNE ZESTAWIENIE MIENIA J.S.T 

NAZWA 

JEDNOS

TKI 

NR 

GR

UPY 

NAZWA GRUPY 

01.01.202

1 UMORZE

NIE 

ZWIĘKSZE

NIA 

ZMNIEJSZE

NIA 

31.12.202

1 

wartość 

netto 

wartość 

netto 

OGÓŁ

EM 

0 Grunty 
5.229.58

8,63 
0,00 0,00 0,00 

5.229.58

8,63 

1 

Budynki i lokale, 

spółdzielcze prawo 

do lokalu 

mieszkalnego i 

niemieszkalnego 

21.068.60

0,53 

670.532,

86 
0,00  0,00 

20.398.06

7,67 

2 
Obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej 

25.474.97

3,60 

1.710.76

2,79 

518.552,9

7 
0,00 

24.282.76

3,78 

3 
Kotły i maszyny 

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

4 

Maszyny, 

urządzenia i 

aparaty ogólnego 

zastosowania 

6.232,87 8.194,52 37.000,00 0,00 35.038,35 

5 

Specjalistyczne 

maszyny, 

urządzenia i 

aparaty  

27.441,77 6.108,65 13.000,01 0,00 34.333,13 

6 

 

Urządzenia 

techniczne 

 

24.274,68 5.107,98 
129.265,1

5 
71.696,70 76.735,15 

7 

 

Środki transportu 

 

113.757.0

8 

-

10.885,7

4 

29.520,00 54.716,95 99.445,87 

8 

Narzędzia, 

przyrządy, 

ruchomości i 

wyposażenie 

50.182,21 
59.124,0

2 

118.790,6

1 
0,00 

109.848,8

0 

N 

Wartości 

niematerialne i 

prawne 

0,00 661,81 4.552,00 3.890,19 0,00 

 

U 

 

 

Akcje i udziały 
439.000,0

0 
0,00 

203.000,0

0 
0,00 

642.000,0

0 

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów: 14.474,54 zł. 

Dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich: 3.715,10 zł. 

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów: 6.3297,44 zł. 
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Dochody z tytułu wynajmu hali sportowej, sprzętu sportowego oraz pomieszczeń 

szkolnych: 8.037,55 zł. 

Dochody z tytułu wynajmu lokali w budynkach szkół: 14.171,00 zł. 

Środki trwałe w budowie (080): 90.893,80 zł. 

IV Realizacja budżetu obywatelskiego  

Gmina i Miasto Stawiszyn w 2021 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 2021 roku dla obszarów, które nie były objęte miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego (MPZP) wydawane były decyzje: 

- o ustaleniu warunków zabudowy, 

- o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Złożono 42 wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy 

oraz 8 wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego.  

Dla obszarów, które były objęte miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego wydano 3 wypisy i wyrysy z planów, a dla obszarów, dla których 

nie sporządzono MPZP wydano 116 zaświadczeń o braku planu. Udzielono 

również 7 wyjaśnień i opinii dotyczących zamierzeń inwestycyjnych 

niewymagających decyzji. 
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VI Informacja o realizacji polityk, programów 

i strategii  

A) W sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 

Stawiszyn  

Aglomeracja to teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są 

wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane 

i przekazywane do oczyszczalni ścieków lub do końcowego punktu zrzutu. 

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 aglomeracji, wskaźnik koncentracji, wydajność 

oraz standardy oczyszczania w oczyszczalniach aglomeracyjnych. 

Istniejąca na terenie gminy Stawiszyn mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia 

ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Długa Wieś Druga. 

Po przeprowadzonej w 2011 r. rozbudowie i modernizacji zwiększono średnią 

i maksymalną dobową przepustowość oczyszczalni odpowiednio do Qśrd= 800 m3, 

Qmaxd =1000 m3 przy RLM=7133. W związku z tym, że gmina Stawiszyn nie jest 

skanalizowana w całości, gminna oczyszczalnia ścieków pracuje obecnie 

z wydajnością ok. 300 m3/d. Wobec tego zawężono granice aglomeracji wyłącznie 

do obszarów uzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej. W 2015 r. na mocy 

Uchwały Nr XI/311/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 

26 października 2015 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stawiszyn 

zmniejszono RLM do 2406. Wraz z końcem 2020 r., wskutek zmian 

wprowadzonych w ustawie Prawo wodne, przedstawiono Wodom Polskim projekt 

nowej uchwały aglomeracyjnej celem uzgodnienia. 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 
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Stawiszyn. Zaktualizowane zostały wówczas granice aglomeracji oraz 

równoważna liczba mieszkańców w aglomeracji do 2415. 

B)  Program opieki nad zabytkami  

Program opieki nad zabytkami – jest dokumentem planistycznym gminy, 

służącym podejmowaniu, inicjowaniu, wspieraniu oraz koordynowaniu działań z 

zakresu ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego, a także promocji 

dziedzictwa kulturowego przez samorząd gminny – w 2021 roku trwały prace nad 

opracowaniem dokumentu. 
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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 Miejskiej 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 z dnia 31 marca 2016 roku 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 Stawiszyna. 

ZGKiM w Stawiszynie w ramach swoich kompetencji reprezentuje również 

Gminę i Miasto Stawiszyn we Wspólnotach Mieszkaniowych, w których Gmina 

jest współwłaścicielem. 

W 2022 roku program zostanie uchwalony. Podstawowym celem i założeniem 

dokumentu 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; 
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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 2022-2026” uwzględniono wyniki 

przeprowadzonych przeglądów technicznych budynków, przeglądów 

elektrycznych oraz przeglądów kominiarskich wykonywanych przez osoby 

posiadające stosowne uprawnienia do dokonywania w/w czynności. 

 

VII Infrastruktura komunalna  

System dostarczania wody i odprowadzania ścieków obsługiwany jest przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie. Kwestie 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 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 miejscowości Gminy i Miasta Stawiszyn są 

zwodociągowane. Przyjmuje się, że do sieci wodociągowej podłączonych jest 

niemal 100% gospodarstw domowych. Na koniec 2021 roku liczba przyłączy 

wodociągowych wynosiła 1665, 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 
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wody. Dobowa zdolność produkcyjna ujęć zgodna z posiadanymi pozwoleniami 

wodnoprawnymi wynosi ogółem dla wszystkich ujęć 2 413 m3. Lokalizację tych 

ujęć na terenie gminy Stawiszyn przedstawiono na rysunku. 
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W 2021 r. na zlecenie Gminy i Miasta Stawiszyn opracowane zostały 

kompleksowe dokumentacje projektowe obejmujące modernizację dwóch 

gminnych stacji uzdatniania wody: SUW Zbiersk oraz SUW Piątek Wielki. 

Na jedną z planowanych inwestycji udało się już pozyskać dofinansowanie 

z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zakończenie prac modernizacyjnych na SUW 

Piątek Wielki planowane jest pod koniec 2022 r. Zakres prac obejmuje 

modernizację (wymianę) infrastruktury technologicznej wewnątrz budynku, 

budowę dodatkowego zbiornika retencyjnego, termomodernizację budynku 

oraz zakup agregatu prądotwórczego. 

Do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej podłączonych jest 635 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 2021 r. 59 gospodarstw domowych korzystało 

z przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Na terenie Gminy i Miasta funkcjonuje nowoczesna oczyszczalnia ścieków, 

która została rozbudowana i zmodernizowana w 2011 roku. To oczyszczalnia 

mechaniczno-biologiczna, która jest w stanie przyjąć średnio w czasie doby 

800 m3. Obecnie pracuje z wydajnością ok. 300 m3/d. W 2021 r. na terenie 

oczyszczalni zostało oczyszczonych 98 740 m3, w tym 9 168 m3 to ścieki 

dowożone do stacji zlewnej oczyszczalni wozami asenizacyjnymi. 
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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. Petrycka) – 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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• 4646P 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 Kolonia – Nowiny 

• 674335P Zbiersk-Cukrownia – Zbiersk Kolonia 

• 674336P Zbiersk-Cukrownia 

• 674337P Zbiersk-Cukrownia 

• 674338P Zbiersk Kolonia – Nadleśnictwo 

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

• 674307P Stawiszyn ul. Piskorzewska 

• 674308P Stawiszyn ul. Konińska 

• 674309P Stawiszyn ul. Zamurna 
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• 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  

• Bez numeru Stawiszyn ul. Przedszkolna 

W 2021 r. zostały przebudowane następujące odcinki dróg: 

1. Przebudowa drogi gminnej działka 57 w miejscowości Werginki  

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 0,94 km i szerokości 4,0 m. 

2. Przebudowa drogi gminnej działka 1 w miejscowości Werginki  

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 0,38 km i szerokości 4,0 m. 
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3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4598P na odcinku od skrzyżowania 

z drogą powiatową nr 4342P w m. Blizanów Drugi do skrzyżowania 

z drogą krajową nr 25 w m. Piątek Mały. 

Rozpoczęcie przebudowy drogi powiatowej Piątek Mały – Blizanów Drugi. 

Inwestycja obejmie przebudowę odcinka o długości 6,79 km. Realizowana 

będzie na terenie 2 gmin – Stawiszyna i Blizanowa. W ramach zadania droga 

zostanie poszerzona do szerokości 5,5 m, powstaną nowe chodniki oraz zostaną 

przebudowane dotychczasowe. Wydzielony zostanie pas pieszo-rowerowy, 

przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w elementy bezpieczeństwa ruchu, 

czyli system aktywnej informacji wizualnej. 

Przedsięwzięcie będzie dofinansowane w 50% z Wielkopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg natomiast 

drugie 50% to wkład własny wnioskodawcy, czyli Starostwa Powiatowego 

w Kaliszu przy współudziale Gminy i Miasta Stawiszyn oraz Gminy Blizanów. 

W 2021 r. zostały zrealizowane następujące przedsięwzięcia: 

1. Montaż obiektów małej architektury – lampy typu LED zasilane energią 

słoneczną i wiatrową na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn 

W miejscowościach Piątek Mały-Kolonia, Długa Wieś Druga, Stary Kiączyn, 

Zbiersk-Kolonia, zamontowano 20 nowoczesnych hybrydowych lamp 

ulicznych. Działają one dzięki panelom słonecznym oraz turbinie wiatrowej, 

zmieniając energię słoneczną oraz energię ruchu powietrza w energię 

elektryczną. 

2. Wymiana starego oświetlenia typu sodowego na terenie Gminy i Miasta 

Stawiszyn 

W miejscowości Stawiszyn wymieniono stare oświetlenia typu – sodowego, 

na nowoczesne lampy w technologii LED wraz z wymianą starych słupów 

betonowych na nowe stalowe. 
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3. Remont chodnika w miejscowości Petryki 

W ramach inwestycji wyremontowany został chodnik o łącznej długości 

374 m, przebudowano zjazdy, wykonano chodnik i podjazd 

dla niepełnosprawnych oraz miejsce parkingowe przeznaczone dla osób 

niepełnosprawnych przy nowo powstałym Klubie Dziecięcym Stacyjkowo. 

4. Remont chodnika przy drodze gminnej na ul. Piekarskiej 

oraz na ul. Zamkowej w Stawiszynie  

W ramach inwestycji wyremontowany został chodnik o łącznej długości 

338,5 m. 

5. Bieżące remonty dróg 

6. Dwukrotne koszenie poboczy i rowów dróg gminnych 

7. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania 

pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 674356P oraz drogi powiatowej 

nr 4587P odmiejscowości Wyrów do miejscowości Złotniki Małe-Kolonia 

8.  Wykonanie okresowego przeglądu dróg publicznych i obiektów 

mostowych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn 

9. Projekt stałej organizacji ruchu w miejscowości Zbiersk Cukrownia, Długa 

Wieś Druga i Stary Kiączyn  

10. Naprawa kanalizacji deszczowej w miejscowości Stawiszyn ul. Kaliska 
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IX Środowisko  

A. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej   

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) – jest to dokument o charakterze 

strategicznym, który określa cele strategiczne i szczegółowe dochodzenia 

do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym. Wdrażanie planu 

gospodarki niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem w 2007 roku tzw. pakietu 

energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, którego głównymi celami są: 

podniesienie efektywności energetycznej o 20%, podniesienie udziału OZE 

(odnawialnych źródeł energii) w stosunku do całego pakietu energetycznego 

gminy oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20% (tzw. pakietu 3x20) 

do 2020 r. PGN jest dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków przez 

gminy o wsparcie ze środków UE w ramach perspektywy 2014-2020. Do dnia 

31.05.2022 trwają prace nad dokumentem. 
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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 jest:  

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. Opieka and bezdomnymi zwierzętami  

Rada Miejska w Stawiszynie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia “Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn”. Program ma na celu ograniczenie 

zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy i Miasta 

Stawiszyn oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom 

domowym i gospodarskim oraz wolno żyjącym kotom, przebywającym 

w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Stawiszyn. 

Gmina i Miasto Stawiszyn od 01 stycznia 2022 roku posiada podpisaną umowę 

ze schroniskiem „Pokochaj cztery łapy” w Niemojewie. Umowa zawiera zapisy 

dotyczące utrzymania zwierząt bezdomnych z terenu Gminy i Miasta 

Stawiszyn w schronisku. 
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X Gospodarka komunalna  

W 2021 r. w zasobach Gminy i Miasta Stawiszyn znajdowało się 60 lokali 

komunalnych oraz 5 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 2 918,31 m2. Poniżej 

przedstawiony został wykaz w/w lokali mieszkalnych. 

 

LOKALE MIESZKALNE - 2021 

 

KOMUNALNE 

 

L.p

. 

Nazwa Liczba 

mieszkań 

Powierzchnia 

[m2] 

1 Zamurna 1 1 41,77 

2 Plac Wolności 4 1 38,60 

3 Plac Wolności 18 4 167,83 

4 Plac Wolności 19 3 147,09 

5 Szosa Pleszewska 1 2 83,80 

6 Konińska 16 1 43,40 

7 Konińska 23 1 49,50 

8 Konińska 25 1 36,94 

9 Konińska 27 1 35,25 

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 4 201,37 
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19 Zbiersk-Cukrownia 143 9 457,57 

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: 60 2712,00 

 

SOCJALNE 

 

L.p

. 

Nazwa Liczba 

mieszkań 

Powierzchnia 

[m2] 

1 Petryki 71 A 5 206,31 

OGÓŁEM: 5 206,31 

 

  

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie w 2021 r. 

zarządzał i administrował 8 pomieszczeniami garażowymi oraz 20 lokalami 

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

użyczenia. 

 

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 143, 62-830 Zbiersk 90,10 

10 Zbiersk-Cukrownia 246, 62-830 Zbiersk 19,90 



 

  

  
-   33   -   

11 Zbiersk-Cukrownia 246, 62-830 Zbiersk 200,14 

12 ul. Starościńska 11, 62-820 Stawiszyn 225,90 

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

14 Zbiersk-Cukrownia 65, 62-830 Zbiersk 42,39 

15 ul. Zamkowa 1, 62-820 Stawiszyn (użyczenie) 70,45 

16 ul. Zamkowa 1, 62-820 Stawiszyn (użyczenie) 49,56 

17 
Zbiersk-Cukrownia 65 a, 62-830 Zbiersk 

(użyczenie) 
31,49 

18 
Zbiersk-Cukrownia 65 a, 62-830 Zbiersk 

(użyczenie) 
42,07 

19 
Zbiersk-Cukrownia 65, 62-830 Zbiersk 

(garaże) 
4 szt. 

20 ul. Kaliska 14, 62-820 Stawiszyn (garaże) 4 szt. 
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W ramach posiadanych środków finansowych w ubiegłym roku 

dokonano naprawy dachu na 2 budynkach: ul Starościńska 1 i ul. Starościńska 11. 

Wykonano bieżące naprawy przewodów kominowych oraz wykonano naprawę 

barierki i schodów w budynku Zbiersk-Cukrownia 143 oraz w budynku 

w Petrykach. Dokonano napraw instalacji elektrycznych w budynku 

Zbiersk-Cukrownia 143, Zbiersk-Cukrownia 32 oraz na ul. Starościńska 1 

w Stawiszynie. Pomalowano budynek byłej stolarni na ul. Zamurnej 

oraz wykonano przeglądy pieców CO w budynkach Ośrodków Zdrowia 

w Zbiersku-Cukrownia i w Stawiszynie. Wymieniono okno w lokalu 

na ul. Kaliskiej 14/2 i w lokalu na ul. Konińskiej 16/7. W lokalu 

na ul. Konińskiej 16/7 została wykonana i zamontowana barierka na schody 

wejściowe. Zakupiono kabinę prysznicową i wykonano remont łazienki w lokalu 

na ul. Kaliskiej 14/2. 

W roku 2021 ze względu na bardzo zły stan techniczny rozebrano stary komin 

w budynku na ul. Zamkowej 1. Wybudowany nowy komin oraz wymieniono 

kocioł centralnego ogrzewania. Dokonano naprawy komina w budynku Zbiersk 

Cukrownia 134, pomalowano elewację budynku na Placu Wolności 18 

i naprawiono drzwi wejściowe w budynku na ul. Zamkowej 1. 

Zakończono przeglądy techniczne, elektryczne i kominiarskie wszystkich 

budynków będących w zasobie Gminy. 

Środki finansowe Zakładu pochodzące z wynajmu lokali nie pozwalają 

na wykonanie wszystkich napraw i zaleceń. 

  

XI Polityka społeczna  

Podstawową działalnością Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, 

które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych 

oraz umożliwienie im bytowania  w warunkach odpowiadających godności 

człowieka. 
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Pomoc społeczna wspiera w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb. Potrzeby osób 

korzystających z pomocy społecznej mogą zostać uwzględnione, jeżeli 

odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. 

W swoich założeniach pomoc społeczna powinna bowiem, w miarę możliwości, 

doprowadzić osoby z niej korzystające do życiowego usamodzielnienia się i pełnej 

integracji ze społeczeństwem. 

 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiszynie w 2021r. 

realizował działalność statutową oraz podejmował dodatkowe działania w celu 

podnoszenia jakości  i poszerzania świadczonych usług na rzecz mieszkańców 

Gminy i Miasta Stawiszyn.  Był inicjatorem działań o charakterze pomocowym, 

aktywizującym oraz integrującym różnorodne środowiska na rzecz wsparcia grup 

i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje swoje zadania, z uwzględnieniem 

podziału na następujący typ zadań : 

➢ zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, 

➢ zadania własne gminy, 

➢ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

 

Budżet Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2021r. : 

Wydatki wyniosły- 11 451 469,23 zł. 

➢ środki własne gminy na realizację zadań własnych – 1 198 969,25 zł. 

➢ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – 

362 923,18 zł 

➢ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 2 757 

111,37 zł. 

➢ dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych 

– 7 130 465,43 zł. 

➢ środki funduszu pracy – 2.000,00 zł. 
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Dochody wykonane - 156 157,62 zł., z tego: 

➢ przekazane na dochody własne gminy: 49 171,84 zł. 

➢ przekazane na dochody budżetu państwa: 106 985,78 zł. 

 

Realizacja najważniejszych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych  

z administracji rządowej. 

System pomocy społecznej w 2021r. objął wsparciem w formie świadczeń 

pieniężnych oraz niepieniężnych 124 osoby tj. 110 rodzin. Zadaniem pomocy 

społecznej jest nie tylko przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą 

świadczeń, ale również bardzo ważna „ praca socjalna” świadczona na rzecz 

poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. 

Z tej pomocy skorzystały 74 rodziny. 

Ośrodek pomocy społecznej realizuje swoje zadania w oparciu o ustawy, 

we współpracy z instytucjami i organizacjami, których zadaniem jest zapewnienie 

opieki, kształcenie i wychowywanie. 

Przyznanie świadczeń następuje w formie decyzji administracyjnej i poprzedzone 

jest wywiadem środowiskowym, przeprowadzonym w miejscu zamieszkania 

osoby lub rodziny lub docelowo w miejscu ich pobytu. Pracownicy socjalni 

przeprowadzili 429 wywiadów środowiskowych. 

W 2021r. głównymi powodami przyznania świadczeń były: 

• ubóstwo – 73 rodziny 

• niepełnosprawność – 53 rodziny 

• bezrobocie – 19 rodzin 

• długotrwała lub ciężka choroba – 31 rodzin 

• potrzeba ochrony macierzyństwa – 15 rodzin 

• bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego – 11 rodzin 

• bezdomność – 3 osoby 
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Świadczenia rodzinne pobierało w 2021r. 325 rodzin. Wydano w tym zakresie 

399 decyzji administracyjnych. W zakresie realizacji dodatków mieszkaniowych 

I energetycznych wydano 61 decyzji na łączną kwotę 42.964 zł.  

W roku 2021 wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia 

opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie składki 

na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki dla opiekunów na ogólną kwotę 

2.474.260,86 zł. 

Szczególnym wsparciem dla rodzin są programy i projekty realizowane przez 

MGOPS w celu podniesienia jakości i poszerzenia świadczonych usług 

na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn, najważniejsze z nich to : 

1. Program „Posiłek w szkole i w domu” 2019 - 2023, którym objęto 76 osób na 

łączną kwotę - 40.164 zł. 

2. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 

Potrzebującym. Pomocą objęto 296 osób (126 rodzin), wydano ok. 15 ton 

żywności na kwotę 71.213,14 zł. 
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3. Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021, realizowano Moduł III 

programu – Poradnictwo specjalistyczne- dla członków rodzin lub opiekunów 

sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, wsparciem 

zostało objętych 6 rodzin z terenu gminy. 

4. Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021”, 

głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy 

wsparcia dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością łącznie ze wskazaniem 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.  

W wyniku realizacji Programu: 

➢ pomoc i wsparcie otrzymały 3 osoby niesamodzielne i 5 ich opiekunów; 

➢ zrealizowano 380 godzin usług asystenta. 

5. Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku 

żywiołu lub sytuacji kryzysowych MODUŁ IV, w ramach którego pozyskano 

31.600,00 zł. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Celem programu była pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w celu łagodzenia skutków epidemii 

COVID – 19. 

Wsparciem zostało objętych 110 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy 

i Miasta Stawiszyn w formie: 

➢ paczek ze środkami ochrony osobistej; 

➢ paczek żywnościowych; 

➢ spotkania z rehabilitantem/fizjoterapeutą w celu poprawy kondycji osób 

niepełnosprawnych. 

 

 W 2021r. uruchomiono Bezpłatne wsparcie psychologiczne dla mieszkańców 

Gminy i Miasta Stawiszyn, w szczególności dla rodzin znajdujących się 

w trudnej sytuacji życiowej, dotkniętych skutkami epidemii COVID - 19 
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jak również dotkniętych przemocą, problemami uzależnień oraz problemami 

opiekuńczo – wychowawczymi. Z poradnictwa skorzystało 21 rodzin. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się również kurs komputerowy 

zorganizowany dla mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn w wieku 25-74 

lata, kurs w całości był finansowany ze środków Unii Europejskiej, 

12 uczestników uzyskało Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych ( ECCC). 

 

Podsumowanie 

 Głównym celem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Stawiszynie jest umożliwienie osobom oraz rodzinom przezwyciężanie 

trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 

 W wyniku dokonujących się zmian gospodarczych oraz zmian w przepisach 

prawa, zmienia się również struktura klientów pomocy społecznej, 

ich oczekiwania i potrzeby, z których wynika, iż pomoc finansowa, choć nadal 

ważna, nie może stanowić jedynej formy wsparcia. Działania muszą być 

wielokierunkowe, zabezpieczające nie tylko sferę materialną, 

ale przede wszystkim mające działać aktywizująco na lokalną społeczność.  

Niezbędne stało się podejmowanie nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania 

problemów społecznych, aby instytucja pomocy społecznej była efektywna 

I odpowiadała aktualnym problemom.  

Sytuacja związana z pandemią Covid – 19 nie miała wpływu na ciągłość pracy 

w MGOPS w Stawiszynie. Zapewniono sprawną realizację zadań. 
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Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.  

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych wykonuje 

zadania własne gminy wynikające z ustawy z dania 26 października 1982r. 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 

29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu  narkomanii. Podstawą na szczeblu gminy 

do podejmowania działań wynikających z w/w ustaw był Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program 

Przeciwdziałania Narkomanii przyjęty na lata 2017- 2022.   

Na realizację zadań zawartych w tych programach wykorzystywane są dochody 

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Programy 

w swej konstrukcji merytorycznej są dostosowane do specyfiki problemów 

alkoholowych na terenie gminy oraz uwzględniają lokalne możliwości realizacji 

pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym. 

Podstawowym zadaniem komisji jest podejmowanie działań zmierzających 

do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury 

ich spożywania. Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn działają 23 punkty 

sprzedaży napojów alkoholowych. 

Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń w 2021 r. wyniosły – 153.081,66 zł.  

na realizację gminnych programów wykorzystano -  223.329,70 zł. 

Pozyskano dodatkowe środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego na realizację gminnego programu, 

z przeznaczeniem  na zakupy inwestycyjne, w formie doposażenia świetlic 

środowiskowych w Stawiszynie i Zbiersku, w kwocie 60.090 zł. ( wkład własny 

gminy 2.000,00 zł.) 

W ramach pozyskanych środków zakupiono:   

-  zestaw multimedialny – projektor i ekran w kwocie 14.690,00 zł. 

-  dwa laptopy w cenie jednostkowej 10.500, 00 zł. ( łącznie 21.000,00 zł.) 

-  komputer stacjonarny – 10.800,00 zł 
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-  dwie tablice interaktywne w cenie jednostkowej 12.300,00 zł. (łącznie 

24.600,00 zł.) 

Zakup w/w sprzętu w bardzo dobrej jakości przyczynił się do postrzegania 

placówek  jako innowacyjnych, atrakcyjnych i otwartych na rozwój, umożliwi 

prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży na wysokim poziomie. 

W ramach realizacji zadania dotyczącego zwiększenia dostępności pomocy 

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych 

uzależnieniem finansowano działalność punktów informacyjno – konsultacyjnych 

dla rodzin z problemem alkoholowym w Stawiszynie i Zbiersku oraz grup 

wsparcia dla osób uzależnionych. 

Punkty konsultacyjne odgrywają ważną rolę w gminnym systemie pomocy 

osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin. Z pomocy punktu w 2021r.  

skorzystało 58 osób w Stawiszynie oraz 44 osoby w Zbiersku. Udzielano pomocy 

głównie dot. skierowania na leczenie odwykowe oraz porad dla osób doznających 

przemocy, porady dotyczyły również pomocy w załatwianiu spraw sądowych 

czy zdrowotnych. Z inicjatywy członków gminnej komisji  12 osób skierowano 

na leczenie odwykowe. 

Kolejnym zadaniem realizowanym przez komisję jest świadczenie pomocy 

psychologicznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w szczególności 

poprzez finansowanie działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych  

oraz pozaszkolnych zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych. 

Świetlica jest bardzo ważnym miejscem, w którym możliwa jest realizacja 

różnych dobrych dla dzieci działań tj.  wspieranie rozwoju dziecka, pomoc 

w rozwiązywaniu jego problemów, pokonywaniu trudności oraz rozwijaniu jego 

zdolności twórczych. Jest to miejsce, w którym dzieci mogą bezpiecznie spędzić 

czas. Świetlice świadczą pomoc szczególnie dzieciom wychowującym się 

w trudnych warunkach rodzinnych, w ramach zajęć realizowane są różnorodne 

programy rozwojowe dla dzieci i młodzieży (komputerowe, plastyczne, kulinarne, 

turystyczne, sportowe). 
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Gmina Komisja finansuje również działania edukacyjne w szkołach z zakresu 

profilaktyki uzależnień w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

gdyż przyczyny i mechanizmy sięgania po substancje psychoaktywne zarówno 

alkohol jak i narkotyki  są takie same. Podejmowane działania mają na celu 

podniesienie poczucia własnej wartości, postaw asertywnych, budowania 

właściwych relacji w grupie, zdrowego stylu życia itp.  głównie w celu 

zapobiegania lub opóźnienia sięgania po środki psychoaktywne. 

 

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 2021 r. w sposób określony              

w uchwałach. 

W 2021 roku Rada Miejska obradowała i podejmował uchwały zgodnie z uchwałą 

nr XXXIX/211/2021 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 23 marca 2021 rok w 

sprawie: przyjęcia Planu Pracy Rady Miejskiej w Stawiszynie. 

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku Rada Miejska 

w Stawiszynie obradowała na 11 sesjach zwyczajnych i 1 nadzwyczajnej z okazji 

“Dni Stawiszyna” 

Rada podjęła 80  uchwał, w tym: 

uchwał dotyczącego prawa miejscowego podjęto 15, 

uchwał budżetowych 12, 

uchwał pozostałych 53. 

Rada Miejska podejmując uchwały, działała w zakresie zaspakajania potrzeb 

zbiorowych mieszkańców i rozwoju gminy. Wśród podjętych przez Radę uchwał 

większość dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, 
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planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Pomocy społecznej, spraw 

związanych z oświatą, ochroną środowiska, stawek i opłat lokalnych, prawa 

miejscowego oraz rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców. 

Uchwały dotyczyły między innymi: 

- budżetu gminy i jego zmian, 

- rozpatrzenia skarg, petycji, 

- sprawozdania jednostek organizacyjnych, 

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- wymiaru podatków i opłat, 

- nabycia, zbycia, wydzierżawienia i najmu nieruchomości, 

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, 

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności  zwierząt na terenie gminy, 

- 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 dostępnie do informacji publicznej, wszystkie 

uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały 

stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

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 sesje transmitowana on-line na stronie Biuletynu Informacji 

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

http://www.stawiszyn.pl/
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Wszystkie uchwały zostały wykonane z zachowaniem procedur i terminów 

określonych uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy sposób wykonania 

uchwał zawiera poniższa tabela. 

 

1 19 stycznia 

2021 

XXVII/186/2021 W sprawie wyznaczenia obszaru i 

granic aglomeracji Stawiszyn 

Publikacja uchwały 

 Dz. U. Woj. Wlkp. 

rocznik 2021 

poz.1346, 

dn.12.02.2021 

2 19 stycznia 

2021 

XXVII/187/2021 W sprawie uchwały budżetowej na 

2021 rok 

Publikacja uchwały  

Dz. U. Woj. Wlkp. 

rocznik 2021 

poz.1347, 

dn.12.02.2021 

3 19 stycznia 

2021 

XXVII/188/2021 W sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn 

na lata 2020-2031 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

4 23 lutego 

2021 

XXVIII/189/2021 W sprawie ustalenia planu 

dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli na rok 2021 

 Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

5 23 lutego 

2021 

XXVIII/190/2021 W sprawie uchwalenia rocznego 

programu współpracy Gminy i Miasta 

Stawiszyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami uprawionymi do 

prowadzenia działalności użytku 

pożytku publicznego na rok 2021 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

6 23 lutego 

2021 

XXVIII/191/2021 W sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego dla 

Gminy i Miasta Stawiszyn 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

7 23 lutego 

2021 

XXVIII/192/2021 W sprawie przystąpienia do 

sporządzenia  ,,Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego w miejscowości 

Piątek Mały,, 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

8 23 lutego 

2021 

XXVIII/193/2021 W sprawie przystąpienia do 

sporządzenia  ,,Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego w miejscowości 

Długa Wieś Druga” 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

9 23 lutego 

2021 

XXVIII/194/2021 W sprawie przystąpienia do 

sporządzenia  ,,Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu położonego w miejscowości 

Zbiersk-Cukrownia” 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 
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10 23 lutego 

2021 

XXVIII/195/2021 W sprawie: uchwalenia Strategii 

Rozwoju Sołectwa Zbiersk-Kolonia na 

lata 2021-2026 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

11 23 lutego 

2021 

XXVIII/196/2021 W sprawie: uchwalenia Strategii 

Rozwoju Sołectwa Petryki na lata 

2021-2024 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

12 23 lutego 

2021 

XXVIII/197/2021 W sprawie: przystąpienia do 

opracowania projektu ,,Strategia 

rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na 

lata 2021-2030” oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu strategii rozwoju 

gminy, w tym tryb konsultacji, o 

których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z 

dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

13 23 lutego 

2021 

XXVIII/198/2021 W sprawie: nie wyrażenie zgody na 

wyodrębnienie w budżecie Gminy i 

Miasta Stawiszyn środków funduszu 

sołeckiego w 2022 roku. 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

14 23 lutego 

2021 

XXVIII/199/2021 W sprawie przekazania petycji według 

właściwości 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

15 23 lutego 

2021 

XXVIII/200/2021 W sprawie: wyrażenie zgody  na 

nieodpłatne nabycie nieruchomości 

lokalowej na rzecz Gminy i Miasta 

Stawiszyn do gminnego zasobu 

nieruchomości 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

16 23 lutego 

2021 

XXVIII/201/2021 W sprawie: obciążenia nieruchomości 

lokalowej, stanowiącej własność 

Gminy i Miasta Stawiszyn 

służebnością dożywotniego 

zamieszkiwania. 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

17 23 lutego 

2021 

XXVIII/202/2021 W sprawie: zasad użyczania 

nieruchomości gminnych 

organizacjom pozarządowym 

Dz.U. Woj. Wlkp. Z 

2021 r. poz. 2381 

Z dn. 18.03.2021r. 

18 23 lutego 

2021 

XXVIII/203/2021 W sprawie uchwalenia ,, Wieloletniego 

programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy i 

Miasta w Stawiszynie na lata 2021-

2025” 

Dz.U. Woj. Wlkp. Z 

2021 r 

Poz. 2119 

Z dn. 10.03.2021r. 

 

Rozstrzygnięcie 

Nadzorcze Woj. 

Wlkp. z dn. 

01.04.2021 r. 

19 23 lutego 

2021 

XXVIII/204/2021 W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2021 rok 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 
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20 23 lutego 

2021 

XXVIII/205/2021 W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2021-

2030 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

21 23 marca 

2021 

XXIX/206/2021 W sprawie przekształcenia 

Publicznego Przedszkola 

Samorządowego ,,Justynka” w 

Stawiszynie z Filia Petryki poprzez 

przeniesienie jego siedziby oraz 

likwidacje Filii w Petrykach. 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

22 23 marca 

2021 

XXIX/207/2021 W sprawie: wyznaczenia miejsca do 

prowadzenia handlu na gruncie 

będącym w zarządzie lub własnością 

Gminy i Miasta Stawiszyn oraz opis 

techniczny wiat usługowych, 

pawilonów oraz ogródków 

gospodarczych 

Dz.U. Woj. Wlkp. Z 

2021 r. 

Poz. 3175 

Z dn. 15.04.2021 r 

Rozstrzygniecie 

nadzorcze; Dz.U. 

poz. 3568 z dn. 

27.04.2022, 

nieważność uchwały 

ze względu na 

istotne naruszenie 

prawa 

23 23 marca 

2021 

XXIX/208/2021 W sprawie przyjęcia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy i Miasta Stawiszyn w 

2021 roku 

Dz.U. Woj. Wlkp. Z 

2021 r. 

Poz. 2794 

Z dn. 06.04.2021 r 

Rozstrzygniecie 

nadzorcze; Dz. U. z 

2021 poz. 3468 z dn. 

23.04.2021 r. 

nieważność 6 pkt 8 

24 23 marca 

2021 

XXIX/209/2021 W sprawie: udzielania spółkom 

wodnym dotacji celowej z budżetu 

Gminy i Miasta Stawiszyn, trybu 

postępowania w sprawie udzielania 

dotacji i sposobu jej rozliczania 

Dz. U. Woj. Wlkp. 

Poz. 2793 

Z dn. 6.04.2021r. 

Rozstrzygnięcie 

nadzorcze:  

nieważność uchwały 

w części-6 ust. 

2;6 ust. 3;7 ust. 

3;t ust.5 z powodu 

naruszenia 

przepisów 

25 23 marca 

2021 

XXIX/210/2021 W sprawie przyjęcia Planu Pracy 

Komisji stałych Rady Miejskiej w 

Stawiszynie na 2021 rok 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

26 23 marca 

2021 

XXIX/211/2021 W sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady 

Miejskiej w Stawiszynie na 2021 rok 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

27 23 marca 

2021 

XXIX/212/2021 W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2021 rok 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 
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28 23 marca 

2021 

XXIX/213/2021 W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2021-

2030 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

29 29 kwietnia 

2021 

XXX/214/2021 W sprawie określenia wzoru wniosku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego 

oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego 

Dz. U. Woj. Wlkp. z 

2021r. 

Poz. 3867 

Z dn. 10.05.2021r. 

30 29 kwietnia 

2021 

XXX/215/2021 W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kaliskiemu na 

realizacje zadania pn. ,,Przebudowa 

drogi powiatowej nr 4598P na odcinku 

od skrzyżowania z drogą powiatową nr 

4342 P w m. Blizanów Drugi do 

skrzyżowania z droga krajową nr 25 w 

m. Piątek Mały” 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

31 29 kwietnia 

2021 

XXX/216/2021 W sprawie udzielenia pomocy 

Powiatowi Kaliskiemu 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

32 29 kwietnia 

2021 

XXX/217/2021 W sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy 

i Miasta Stawiszyn 

Dz. U. Woj. Wlkp. z 

2021r. 

Poz. 3868 

Z dn. 10.05.2021r. 

33 29 kwietnia 

2021 

XXX/218/2021 W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2021 rok 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

34 29 kwietnia 

2021 

XXX/219/2021 W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2021-

2030 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

35 29 kwietnia 

2021 

XXX/220/2021 W sprawie: zlecenia Komisji 

Rewizyjnej kontroli realizacji umowy 

na opiekę nad bezdomnymi 

zwierzętami 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

36 2 czerwca 

2021 

XXXI/221/2021 W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2021 rok 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

37 2 czerwca 

2021 

XXXI/222/2021 W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2021-

2030 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

38 23 czerwca 

2021 

XXXII/223/2021 W sprawie udzielenia Burmistrzowi 

votum zaufania 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

39 23 czerwca 

2021 

XXXII/224/2021 W sprawie: zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Gminy i Miasta Stawiszyn za 2020 rok. 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 
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40 23 czerwca 

2021 

XXXII/225/2021 W sprawie: absolutorium dla 

Burmistrza Stawiszyna 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

41 23 czerwca 

2021 

XXXII/226/2021 W sprawie: zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Biblioteki 

Publicznej Gminy i Miasta w 

Stawiszynie za 2020 rok 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

42 23 czerwca 

2021 

XXXII/227/2021 W sprawie: zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w 

Zbiersku za 2020 rok 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

43 23 czerwca 

2021 

XXXII/228/2021 W sprawie nadania medalu ,, 

Zasłużony dla Gminy i Miasta 

Stawiszyn,, 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

44 23 czerwca 

2021 

XXXII/229/2021 W sprawie zmiany uchwały nr 

V/40/2019 Rady Miejskiej w 

Stawiszynie z dnia 28 marca 2019 roku 

w sprawie zarządzenia na terenie 

Gminy Stawiszyn poboru podatków od 

nieruchomości, rolnego, leśnego w 

drodze inkasa, określenia inkasentów 

tych podatków oraz wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

Dz. U. Woj. Wlkp. z 

2021r. 

Poz. 5882 

Z dn. 20.07.201r. 

45 23 czerwca 

2021 

XXXII/230/2021 W sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia z Powiatem 

Kaliskim w sprawie przyjęcie 

powierzenia Gminie i Miastu 

Stawiszyn prowadzenia zadania 

publicznego z zakresu dróg 

powiatowych 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

46 23 czerwca 

2021 

XXXII/231/2021 W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2021 rok 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

47 23 czerwca 

2021 

XXXII/232/2021 W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2021-

2030 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

48 17 sierpnia 

2021 

XXXIII/233/2021 W sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kaliskiemu 

celem wsparcia finansowego dla 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w 

Cieni Drugiej 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

49 17 sierpnia 

2021 

XXXIII/234/2021 W sprawie zgłoszenia sołectwa Długa 

Wieś Druga do Programu 

,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

50 17 sierpnia 

2021 

XXXIII/235/2021 W sprawie: uchwalenia Strategii 

Rozwoju Sołectwa Długa Wieś Druga 

na lata 2021-2026 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 
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51 17 sierpnia 

2021 

XXXIII/236/2021 W sprawie wysokości opłaty za wpis w 

rejestrze żłobków i klubów 

dziecięcych. 

Dz. U. Woj. Wlkp. z 

2021r. 

Poz.6454 

Z dn. 18.08.2021r. 

52 17 sierpnia 

2021 

XXXIII/237/2021 W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2021-

2030 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

53 17 sierpnia 

2021 

XXXIII/238/2021 W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2021 rok 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

54 23 września 

2021 

XXXIV/239/2021 W sprawie wyrażenia zgody na 

wydzierżawienie gruntu na okres 

dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

55 23 września 

2021 

XXXIV/240/2021 W sprawie wyrażenia zgody na 

wynajem lokalu użytkowego w 

miejscowości Zbiersk Cukrownia 65a 

na okres dłuższy niż 3 lata w trybie 

bezprzetargowym 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

56 23 września 

2021 

XXXIV/241/2021 W sprawie określenia średniej ceny 

jednostek paliwa w gminie na rok 

szkolny 2021/2022 

Dz. U. Woj. Wlkp. z 

2021r. 

Poz.7240 

Z dn. 1.10.2021r. 

57 23 września 

2021 

XXXIV/242/2021 W sprawie zmiany uchwały nr 

XXX/215/2021  z dnia 29 kwietnia 

2021 roku w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi 

Kaliskiemu na realizacje zadania pn. 

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 

4598P na odcinku od skrzyżowania z 

drogą powiatową nr 4342 P w m. 

Blizanów Drugi do skrzyżowania z 

droga krajową nr 25 w m. Piątek 

Mały,,. 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

58 23 września 

2021 

XXXIV/243/2021 W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2021 rok 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

59 23 września 

2021 

XXXIV/244/2021 W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2021-

2030 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

60 20 

października 

2021 

XXXV/245/2021 W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2021 rok 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

61 20 

października 

2021 

XXXV/246/2021 W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2021-

2030 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 



 

  

  
-   50   -   

62 9 listopada 

2021 

XXXVI/247/2021 W sprawie: uchwalenie rocznego 

programu współpracy Gminy i Miasta 

Stawiszyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami uprawionymi do 

prowadzenia działalności pożytku 

publicznego na rok 2022 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

63 9 listopada 

2021 

XXXVI/248/2021 W sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej 

opłaty dla nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy. 

Dz. U. Woj. Wlkp. z 

2021r. 

Poz. 8474 

Z dn. 18.11.2021r. 

64 9 listopada 

2021 

XXXVI/249/2021 W sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłat 

za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

Dz. U. Woj. Wlkp. z 

2021r. 

Poz.8575 

Z dn. 18.11.2021r. 

65 9 listopada 

2021 

XXXVI/250/2021 W sprawie stawek podatku od 

nieruchomości na rok 2022 

Dz. U. Woj. Wlkp. z 

2021 r. 

Poz. 8829 

Z dn. 29.11.2021 r. 

66 9 listopada 

2021 

XXXVI/251/2021 W sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta dla celów obliczania 

podatku rolnego na rok 2022 

Dz. U. Woj. Wlkp. z 

2021r. 

Poz. 8830 

Z dn. 25.11.2021r 

67 9 listopada 

2021 

XXXVI/252/2021 W sprawie określenia wysokości 

rocznych stawek podatku od środków 

transportowych na rok 2022 

Dz. U. Woj. Wlkp. z 

2021r. 

Poz. 8831 

Z dn. 25.11.2021r. 

68 9 listopada 

2021 

XXXVI/253/2021 W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2021 rok 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

69 9 listopada 

2021 

XXXVI/254/2021 W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2021-

2030 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

70 30 listopada 

2021 

XXXVII/255/2021 W sprawie przekazania skargi do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

71 30 listopada 

2021 

XXXVII/256/2021 W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2021 rok 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

72 30 listopada 

2021 

XXXVII/257/2021 W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2021-

2030 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

73 15 grudnia 

2021 

XXXVIII/258/2021 W sprawie : ustalenia wynagrodzenia 

za pracę dla Burmistrza Stawiszyna. 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 
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74 15 grudnia 

2021 

XXXVIII/259/2021 W sprawie ustalenia wysokości i zasad 

na jakich radnym Rady Miejskiej w 

Stawiszynie przysługują diety oraz 

zwrot kosztów podróży służbowej 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

75 15 grudnia 

2021 

XXXVIII/260/2021 W sprawie ustalenia diet dla sołtysów 

wsi z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

76 15 grudnia 

2021 

XXXVIII/261/2021 W sprawie określenia warunków i 

trybu finansowania rozwoju sportu 

przez Gminę i Miasto Stawiszyn 

Rozstrzygnięcie 

nadzorcze. 

Uchwała 

XXXIX/269/2022 z 

dn. 15.12.2021r 

Dz. U. Woj. Wlkp. z 

2021 r. 

Poz. 1190 

Z dn. 10.02.2022r 

77 15 grudnia 

2021 

XXXVIII/262/2021 W sprawie: przyjęcia Gminnego 

Programu Wsparcia Rodziny na lata 

2022-2024 dla Gminy i Miasta 

Stawiszyn 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

78 15 grudnia 

2021 

XXXVIII/263/2021 W sprawie: uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla Gminy i Miasta 

Stawiszyn na 2022 r. 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

79 15 grudnia 

2021 

XXXVIII/264/2021 W sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2021 rok 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 

80 15 grudnia 

2021 

XXXVIII/265/2021 W sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2021-

2030 

Uchwała wejdzie w 

życie  z dniem 

podjęcia 
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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 „Justynka” w Stawiszynie  

ul. Przedszkolna 1, 62-820 Stawiszyn 

tel. (62) 75-28-022 

email: przedszkolestawiszyn@onet.pl  

www.przedszkolewstawiszynie.pl  

Zmiana nazwy przedszkola oraz siedziby od 1 września 2021 r.  

 

4. Publiczne Przedszkole Samorządowe „Bajowa Kraina” w Zbiersku 

Zbiersk-Cukrownia 81, 62-830 Zbiersk 

 tel. (62) 75-20-507 

  e-mail: przedszkole.w.zbiersku@wp.pl  

 www.przedszkolezbiersk.pl 

 

 

http://www.szkola.mdi.net.pl/
mailto:zszbiersk@poczta.onet.pl
http://www.zszbiersk.pl/
mailto:przedszkolestawiszyn@onet.pl
http://www.przedszkolewstawiszynie.pl/
mailto:przedszkole.w.zbiersku@wp.pl
http://www.przedszkolezbiersk.pl/
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Stan organizacyjny sz kół i przedszkoli  

Szkoły podstawowe 2020/2021 

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 

 

345 

 

44 

 

42 

 

43 

 

43 

 

39 

 

41 

 

44 

 

49 

Szkoła Podstawowa im. 

Jana III Sobieskiego 

w Zbiersku 

 

13 

 

227 

 

31 

 

23 

 

20 

 

31 

 

10 

 

48 

 

33 

 

31 

RAZEM 29 572 75 65 63 74 49 89 77 80 

 
Średnia wielkość oddziałów 

Szkoła w Stawiszynie Szkoła w Zbiersku 

21,57 17,47 

 

Przedszkola 2020/2021 

 

Nazwa placówki Liczba 

oddziałów 

Liczba 

dzieci 

Publiczne Przedszkole Samorządowe 

w Stawiszynie  

6 146 

Publiczne Przedszkole Samorządowe 

„Bajkowa Kraina” w Zbiersku 

6 142 

RAZEM 12 288 

 

Uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

Rodzaj niepełnosprawności Liczba dzieci  

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim 4 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym 

1 

Niepełnosprawności sprzężone 1 

Autyzm, w tym Asperger 3 

Niepełnosprawność ruchowa 1 
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Słabowidzący 2 

Słabosłyszący 2 

Niesłyszący 1 

RAZEM 15 

 

Dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli 

 Liczba dzieci  

Dowożeni do szkół i przedszkoli na terenie 

Gminy i Miasta Stawiszyn 

152 

Uczniowie niepełnosprawni dowożeni o 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 

Rychwale 

9 

Uczniowie niepełnosprawni dowożeni przez 

rodziców, którym gmina zwraca koszty dowozu  

5 

RAZEM 148 

 

Stan zatrudnienia w szkołach i przedszkolach 2020/2021 
Liczba nauczycieli w szkołach i przedszkolach  

 Ogółem 

 

Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani 

Szkoła Podstawowa 

w Stawiszynie 

38 0 5 4 29 

Szkoła Podstawowa 

w Zbiersku 

25 1 3 4 17 

Przedszkole 

w Stawiszynie 

13 2 4 1 6 

Przedszkole  

 w Zbiersku 

14 1 5 4 4 

Razem 90 4 17 13 56 

 

Liczba etatów nauczycielskich w szkołach i przedszkolach  

 Liczba etatów  

Szkoła Podstawowa w Stawiszynie 37,00 

Szkoła Podstawowa w Zbiersku 23,79 

Przedszkole w Stawiszynie 10,09 

Przedszkole  w Zbiersku 10,80 

Razem 81,68 
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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 2 3 7 

Przedszkole w Zbiersku 2 2 7 

Ogółem 11,5 9,5 25,5 

 

Realizacja projektów i inwestycji w placówkach 

oświatowych 

Laboratoria przyszłości 

W ramach rządowego programu Laboratoria przyszłości Gmina i Miasto 

Stawiszyn otrzymała kwotę 173.200 zł na wyposażenie szkół w nowoczesny 

sprzęt techniczno-informatyczny. Do szkół zostały zakupione drukarki 3D 

z akcesoriami, drony edukacyjne, sprzęt nagłaśniający, zestawy audio-wideo, 

mikroskopy cyfrowe, robot edukacyjny, klocki i zestawy do samodzielnej 

konstrukcji oraz sprzęt i pomoce do zajęć technicznych. Zakupiony sprzęt 

uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje 

zainteresowania nie tylko na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, ale także 

w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania 

umiejętności.  

Nowoczesny sprzęt, który został zakupiony dla obu szkół podstawowych jest 

niezwykle pomocny w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych 

i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności 

myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, 

technologii i inżynierii, technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również 

pracy zespołowej. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny 

spowodował, że ww. umiejętności są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 
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Aktywna tablica  

Do szkół w Stawiszynie oraz w Zbiersku zostały zakupione specjalistyczne 

pomoce dydaktyczne i oprogramowania do pracy z uczniami o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. Pozyskane z programu Aktywna tablica wsparcie 

finansowe pozwoliło na zakup m.in. sprzętu do pracy z uczniami z zaburzeniami 

uwagi i koncentracji (tj.ADHD), słabosłyszącymi, z problemami logopedycznymi 

czy dla uczniów z różnymi zaburzeniami procesów uczenia się (np. dyslekcja, 

dyskalkulia). Wartość zakupionego sprzętu to blisko 90.000 zł, z czego uzyskane 

dofinansowanie wynosiło 70.000 zł.  

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa  

Gmina i Miasto Stawiszyn pozyskała wsparcie z Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa. Dotacja celowa pozwoliła na zakup nowych książek (zarówno 

tradycyjnych papierowych, jak i e-booków) dla Publicznego Przedszkola 

Samorządowego „Justynka” oraz dla Szkoły Podstawowej im. Jana III 

Sobieskiego w Zbiersku. Do biblioteki szkolnej w Zbiersku zakupiono także 

regały oraz komputer i specjalistyczne oprogramowanie. W obu placówkach 

zorganizowano szereg wydarzeń promujących czytelnictwo, które miały na celu 
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zachęcić dzieci i młodzież do czytania. Realizacja tego zadania kosztowała 

18.750 zł., z czego 15.000 zł. wynosiło dofinansowanie. 

 

Deszczówka 

Dzięki uzyskanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego 

w ramach programu „Deszczówka” Gmina i Miasto Stawiszyn wykonała dwa 

systemy magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej 

zagospodarowanie. Przy przedszkolu „Justynka” w Stawiszynie powstał system 

naziemny, a w Zbiersku przy przedszkolu „Bajkowa Kraina” system podziemny. 

Realizacja tego zadania pozwoliła na ograniczenie wykorzystania wody pitnej 

do podlewania terenów zielonych przy przedszkolach, a tym samym wpłynęła na 

obniżenie rachunków za wodę.  

Program „Deszczówka” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego ma na celu promowanie działań zapobiegających negatywnym 

skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystanie wody 

opadowej, a skierowany jest do samorządów terytorialnych w województwa 

wielopolskiego.  

Kwota realizacji całego projektu – blisko 22.500 zł, dofinansowanie 15.734 zł. 
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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.  

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 
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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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Klub Seniora 

Przy Domu Kultury w Zbiersku działa także Klub Seniora, będący miejscem 

spotkań i wspólnych działań naszych starszych mieszkańców.  

Klub powstał w roku 2019 dzięki otrzymanemu dofinansowaniu 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskane środki umożliwiły 

zorganizowanie Seniorom spotkań, warsztatów czy wyjazdów kulturalnych, 

ale przede wszystkim pozwoliły zintegrować ich uczestników, co było dobrym 

początkiem do dalszej działalności klubu. Obecnie do klubu uczęszcza 

regularnie ponad 20 osób. Biorą one aktywny udział w życiu Gminy i Miasta 

Stawiszyn, uczestniczą w wielu wydarzeniach gminnych czy współpracują 

z placówkami oświatowymi. Klub Seniora jest dla nich miejscem, w którym 

mogą swobodnie się spotykać i oddawać ulubionym aktywnościom, dzielić się 

doświadczeniami i jednocześnie uczyć się nowych rzeczy. 
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Morsy Gminy i Miasta Stawiszyna - Morsy Gminy i Miasta Stawiszyn – to 

inicjatywa oddolna społeczności lokalnej, która promuje aktywne formy 

spędzania wolnego czasu  i zdrowego trybu życia. Morsy angażują się 

we współpracę z Gminą i Miastem Stawiszyn poprzez współorganizację 

cyklicznych imprez plenerowych w okresie jesienno  - zimowym o charakterze 

kulturalnym, sportowym i proekologicznym 

 

 

XV Organizacje pozarządowe  

Program współpracy Gminy i Miasta Stawiszyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia 

działalności pożytku publicznego na rok 2021. 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2021 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 2021, który został przyjęty przez Radę 

Miejską w Stawiszynie Uchwałą Nr XXVIII/190/2021 z dnia 23 lutego 2021 r., 

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.). 
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Zgodnie z programem współpraca dotycząca realizacji zadań publicznych w roku 

2021 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 – 328 000 zł. 

 

Na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu został ogłoszony konkurs ofert 

na zasadach i w trybie określonym w Uchwale Nr XXXXII/232/2010 Rady 

Miejskiej w Stawiszynie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia 

warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę i Miasto Stawiszyn. 

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

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  
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• 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 

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. Koło Związku Emerytów i Rencistów w Zbiersku 
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5. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stawiszynie  

6. Stowarzyszenie Katolickie „Civitas Christiana” 

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

8. Uczniowski Klub Sportowy Drewpal w Stawiszynie 

9. Uczniowski Klub Sportowy Maczki w Zbiersku  

10. Cukrowniczy Klub Sportowy Zbiersk 

11. GLZS Gminny Ludowy Związek Sportowy Korona- Pogoń Stawiszyn 

12. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych sekcja Zbiersk 

13. Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Zbiersku 

Ochotnicza Straż Pożarna 

Najstarsza z jednostek powstała już w 1900 roku. Dwie jednostki z terenu Gminy 

i Miasta Stawiszyn OSP Stawiszyn i OSP Zbiersk należą do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) i biorą udział w akcjach. Jednostki te 

są wyposażone w specjalistyczny sprzęt niezbędny do sprawnego 

przeprowadzania akcji polegających na czynnościach ratowniczych, gaszeniu 

pożarów, zabezpieczaniu terenu, usuwaniu skutków poważnych awarii i nawałnic 

czy usuwaniu owadów błonkoskrzydłych. Oprócz tych działań wszystkie 

jednostki godnie reprezentują naszą gminę w regionie m.in. podczas zawodów 

strażackich, szkoleń, a także chętnie pomagają przy organizacji imprez i wydarzeń 

gminnych, kościelnych, powiatowych czy na szczeblu wojewódzkim. Ochotnicze 

straże pożarne z terenu Gminy i Miasta Stawiszyn same również organizują 

wszelkiego rodzaju wydarzenia jak loterie fantowe, gry i zabawy dla dzieci. 

W Gminie i Mieście Stawiszyn obecnie funkcjonuje 7 jednostek ochotniczych 

straży pożarnych i są to: 

OSP Stawiszyn, 

OSP Zbiersk, 

OSP Zbiersk Kolonia, 

OSP Pólko-Ostrówek, 

OSP Piątek Wielki, 
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OSP Piątek Mały, 

OSP Długa Wieś Trzecia. 

 

XVI Kultura  

Na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn działa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 

w Zbiersku. 

1. Cele działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury są w szczególności: 

a) zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn w zakresie 

uczestnictwa w kulturze, 

b) wspieranie regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych, 

c) animowanie twórczych form uczestnictwa w kulturze na rzecz rozwoju 

społecznego ruchu kulturalnego i powszechnej aktywności kulturalno - 

społecznej wśród mieszkańców Gminy i Miasta Stawiszyn, 

d) ochrona dziedzictwa kulturalnego regionu, 

e) prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży 

oraz osób dorosłych, 

f) działanie na rzecz integracji i aktywizacji społeczności lokalnej, 

g) działanie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych 

 

2. Do zadań Ośrodka Kultury należy w szczególności: 

a) realizowanie gminnej polityki kulturalnej, 

b) dokumentowanie działalności społeczno – kulturalnej,  

c) prowadzenie zespołów artystycznych, sekcji zainteresowań, 

d) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań 

kulturalnych mieszkańców gminy, 
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e) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

f) realizowanie zadań zleconych przez Burmistrza Stawiszyna, 

g) współpraca z: organizatorem, mieszkańcami w tym środowiskiem osób 

niepełnosprawnych, artystami, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi 

i oświatowo-wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, 

stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu 

kulturalnym i społecznym Gminy i Miasta Stawiszyn, 

Zajęcia odbywające się w ramach edukacji kulturalnej i sportowej: 

• Zajęcia taneczne 

• Zajęcia karate  

• Zajęcia kreatywne  

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

w Stawiszynie, Zespół Wokalny 

• Aerobik 

 

W roku 2021 pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej udało się zorganizować 

kilkanaście wydarzeń kulturalny Poniżej wykaz zrealizowanych imprez: 

• Teledysk Walentynkowy 

• Koncert Dzień Kobiet (online) 

• V Pielgrzymka Sołtysów 

• Teledysk Dzień Mamy 

• XXIV Rajd Rowerowy 
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• Dzień Dziecka Stawiszyn i Zbiersk 

 

• Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Stawiszyna 

• Spotkanie integracyjne Seniorów 

• Akcja poboru krwi Stawiszyn i Zbiersk 

 

• Powiatowy Turniej Piłki Nożnej im. Stanisława Posiłka 

• XXV Rajd Rowerowy 

 

• Zakończenie Roku Kulturalnego 

• Dni Stawiszyna 

• Zlot motocyklowy 

• Kino letnie w Stawiszynie i Zbiersku 
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• Jubileusz 125-lecia Izby Rolniczej stoisko promocyjne 

• Wakacje z MGOK 

• Koncert Zespołu Papilotki 

• XXVI Rajd Rowerowy 

 

• Wielki Dzień Pszczół stoisko promocyjne 

• Biały weekend Stawiszyn i Zbiersk 

• Uroczystości pod pomnikiem Biała Panieńska 

 

• Narodowe Czytanie 

• XXVII Rajd Rowerowy 

 

• Dożynki Parafialno - Gminne 
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• IV Przegląd Zespołów i Grup Śpiewaczych 

• Spotkanie pracowników kolei wąskotorowej 

• Świąteczne spotkania z tradycją stoisko promocyjne 

• Teledysk świąteczny 

• Warsztaty świąteczne dzieci, seniorzy, dorośli 

 

W 2021 roku Gmina i Miasto Stawiszyn otrzymała dofinansowanie w ramach 

programu Kulisy Kultury na realizacje zadania pn: „Montaż instalacji sygnalizacji 

pożarowej w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku wraz z 

remontem sali widowiskowej”.  

Kwota dofinansowania 50 000,00 zł. 

Wkład własny Gminy i Miasta Stawiszyn 59 698,00 zł. 

Łączna wartość projektu : 109 698,00 zł. 
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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. 

 


