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I. Wstęp. 

 

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

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wójt/Burmistrz/Prezydent co roku,  

do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje 

podsumowanie działalności Wójta/Burmistrza/Prezydenta w roku poprzednim,  

w szczególności przedstawia realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy,  

a także budżetu obywatelskiego. 

Raport prezentowany jest podczas sesji absolutoryjnej rady gminy i ma 

charakter publiczny, gdyż w debacie nad nim mają prawo uczestniczyć również mieszkańcy 

gminy. Raport zatem adresowany jest nie tylko do radnych, ale także do mieszkańców, stąd 

stanowić powinien swoiste kompendium wiedzy o samorządzie i działalności jego organów,  

w szczególności Wójta/Burmistrza/Prezydenta.   

Realizując ustawowy obowiązek, Wójt Gminy Przemęt przedstawia Radzie 

Gminy Przemęt Raport o stanie Gminy Przemęt za rok 2018, który w sposób kompleksowy 

opisuje sytuację gminy oraz stanowi sprawozdanie z działalności Wójta.  

Dokument przygotowany został zgodnie z wymogami określonymi  

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

Gmina Przemęt położona jest na nizinie Wielkopolskiej. Stanowi jedną  

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

14148 osób (30.09.2018r). Gminę tworzy 25 sołectw, obejmujących 27 wsi. Największe 

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

historii – w dużej mierze związanej z dziejami zakonu cystersów. Pierwszą znaną datą, która 

pojawia się  w pisanych dziejach tych ziem jest rok 1210. Wynika ona z dokumentu księcia 

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

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

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

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

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

przedsiębiorczość. Funkcjonuje około 1000 podmiotów gospodarczych. Walory przyrodnicze 

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

połowa gminy położona jest w obrębie Przemęckiego Parku Krajobrazowego, utworzonego 

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

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

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

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

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

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

wypoczynek, łączący walory kulturalne i poznawcze. Turysta znajdzie tu wiele zabytków 

sztuki sakralnej i świeckiej. Liczne atrakcje turystyczne umożliwią podziwianie skarbów 

regionu jakim są: piękne krajobrazy, cenne kompleksy leśne flora  

i fauna oraz obszary niezmienione działalnością człowieka. 
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III. Realizacja polityk, programów i strategii. 

 

W gminie w 2018 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 

STRATEGIE: 

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

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

2021. 

 

PROGRAMY 

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2018 r. 

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

3. Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt na rok 2018.  

4. Program współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 

Gminy Przemęt na rok 2018. 

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

7. Wieloletni  program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przemęt  

w latach 2016 – 2020. 

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

w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”. 

9. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020. 

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

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

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

Nowy, Starkowo, Wieleń.  
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REGULAMINY 

 

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

2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przemęt. 

3. Regulaminy korzystania z ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole 

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

E. Tomińskiego w Buczu. 

 

PLANY 

 

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przemęt na lata 2018 – 2023. 

2. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przemęt. 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla: 

1) osiedla mieszkaniowego w Kaszczorze, 

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

3) osiedla rekreacyjnego we wsi Wieleń, 

4) zespołu zabudowy Wieleń – Południe, 

5) osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor, 

6) Osiedla Letniskowego OSŁONIN – WIELEŃ nad Jeziorem Wieleńskim, 

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

Górsko z przeznaczeniem na wydobycie kopalin pospolitych, 

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

9) strefy aktywizacji gospodarczej w Mochach, 

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

Konwaliowej, Topolowej, Rybackiej oraz jeziora Osłonińskiego, 

11) terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Bucz, 

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

13) dla części miejscowości Starkowo (przy lesie), 

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

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

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

w obrębie ewidencyjnym Kaszczor, 
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17) terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa dla działek 212/4, 212/5 oraz 

212/6 w obrębie ewidencyjnym Górsko, 

18) ścieżki spacerowej w miejscowościach Osłonin – Wieleń, 

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

20) Południowego Kanału Obry, 

21) dotychczasowego obszaru ośrodka wypoczynkowego Świdnickiej Fabryki 

Urządzeń Przemysłowych i przyległych terenów komunikacyjnych  

w Wieleniu, 

4. Plan odnowy wsi w miejscowościach: Mochy, Nowa Wieś, Perkowo, Przemęt, 

Radomierz, Wieleń. 

 

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

następujących celów: 

1. Poprawa jakości infrastruktury drogowej: 

1) Modernizacja dróg gminnych, 

2) Modernizacja i budowa chodników oraz ścieżek rowerowych, 

3) Modernizacja i budowa systemu oświetleniowego. 

2. Poprawa jakości infrastruktury sieciowej: 

1) Kontynuacja rozwoju sieci kanalizacyjnej, 

2) Budowa sieci gazowej, 

3) Modernizacja sieci wodociągowej. 

3. Wsparcie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz budowa 

instalacji odnawialnych źródeł energii: 

1) Budowa infrastruktury zwiększającej dostęp do Internetu w ramach projektu 

„Szerokopasmowa Wielkopolska”, 

2) Modernizacja stacji nadawczych telefonii komórkowych, 

3) Wsparcie realizacji projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. 

4. Poprawa ładu przestrzennego oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców: 

1) Ochrona ładu przestrzennego dotycząca zachowania tożsamości kulturowej regionu  

w aspekcie urbanistycznym i architektonicznym, 

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

3) Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynków użyteczności 

publicznej, 
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4) Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy 

służbami publicznymi, a mieszkańcami, 

5) Usunięcie azbestu z pokryć dachowych. 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018 został zawarty  

w Uchwale NR XLVI/302/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

IV. Organy Gminy. 

 

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

w formie uchwał. W 2018 roku w skład Rady Gminy Przemęt wchodziło 15 osób  

w składzie:  

 

Kadencja 2014 – 2018: 

1. Pan Jerzy Dominiak - Przewodniczący Rady Gminy 

2. Pani Aldona Rimke - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

3. Pani Joanna Koziołek – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

4. Pani Justyna Klecha – Radna 

5. Pan Piotr Kokornaczyk Radny 

6. Pan Tomasz Kupisz – Radny 

7. Pan Tomasz Maciejewski – Radny 

8. Pani Irena Mikitiuk – Radna 

9. Pan Stefan Napierała – Radny 

10. Pani Jadwiga Nowak - Radna 

11. Pan Marian Nowak – Radny 

12. Pan Jan Rademacher – Radny 

13. Pan Tomasz Szenknecht – Radny 

14. Pani Elżbieta Wita – Radna 

15. Pan Ireneusz Wolniczak – Radny 
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Kadencja 2018 – 2023 

1. Pani Elżbieta Wita - Przewodnicząca Rady Gminy 

2. Pan Jan Rademacher - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

3. Pani Hanna Dobijata - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

4. Pan Jerzy Dominiak – Radny 

5. Pani Bernadeta Golińska – Radna 

6. Pan Gracjan Kiciński – Radny 

7. Pani Justyna Klecha – Radna 

8. Pan Piotr Kokornaczyk – Radny 

9. Pani Joanna Koziołek – Radna 

10. Pan Tomasz Maciejewski – Radny 

11. Pani Monika Maćkowiak – Radna 

12. Pan Stefan Napierała – Radny 

13. Pan Szymon Wojciechowski – Radny 

14. Pan Łukasz Wojciechowski – Radny 

15. Pan Ireneusz Wolniczak - Radny 

 

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

podjęte przez radnych uchwały Rady Gminy Przemęt. W 2018 roku do dnia wyborów 

samorządowych funkcję wójta pełniła Pani Dorota Gorzelniak. Nowo wybranym wójtem na 

kadencję 2018-2023 został Pan Janusz Frąckowiak. 

V. Działalność uchwałodawcza Rady Gminy Przemęt. 

W 2018 roku Rada Gminy Przemęt spotykała się na: 

1. 14 sesjach Rady Gminy w tym: 

1) Kadencja 2014 -  2018 – 10 sesji 

2) Kadencja 2018 – 2023 –   4 sesje 

2. 71 posiedzeniach Komisji w tym: 

1) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych: 

a) Kadencja 2014 – 2018 – 12 posiedzeń, 

b) Kadencja 2018 – 2023 –   2 posiedzenia 
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2) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu: 

a) Kadencja 2014 - 2018 –  19 posiedzeń 

b) Kadencja 2018 – 2023 –   3 posiedzenia 

3) Komisji Rolnictwa, Monitorowania Środowiska i Porządku Publicznego: 

a) Kadencja 2014 - 2018 –  15 posiedzeń 

b) Kadencja 2018 – 2023 –   2 posiedzenia 

4) Komisji Rewizyjnej: 

a) Kadencja 2014 - 2018 –  15 posiedzeń, 

b) Kadencja 2018 – 2023 –   1 posiedzenie 

5) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 

a) Kadencja 2018 – 2023 –   2 posiedzenia 
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W 2018 roku Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 

Sesja nr 

 

Data 

podjęcia 

 

Tytuł uchwały Sposób realizacji  

XLIX 23.01.2018 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady 

Gminy Przemęt 

Zatwierdzono plan pracy komisji na rok 2018 zgodne 

ze statutem Gminy Przemęt. 
zrealizowano 

XLIX 23.01.2018 
w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Przemęt za 2017 r. 
Przyjęto sprawozdanie z działalności komisji. zrealizowano 

XLIX 23.01.2018 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Wolsztyńskiemu z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań 

za nieruchomości przeznaczone pod rozbudowę drogi 

powiatowej nr 3573P od miejscowości Przemęt do 

miejscowości Siekówko w wysokości 23 362, 00 zł 

Pomoc finansowa została udzielona na podstawie 

podpisanej w trybie zamówień publicznych umowy. 
zrealizowano 

XLIX 23.01.2018 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 

2018 rok. 

Dochody budżetu zwiększono o kwotę  

18 000,00 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę 

18 000,00 zł, zmieniono wykaz przedsięwzięć 

realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. 

zrealizowano 

XLIX 23.01.2018 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy 

Przemęt  z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie poboru 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego 

i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 

i wynagrodzenia za inkaso. 

Przyjęto uchwałę ze względu na zmiany  

w składzie osobowym inkasentów  podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego 

i opłaty targowej na rzecz gminy. 

zrealizowano 

XLIX 23.01.2018 

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania  

z ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Mochach. 

Przyjęto regulamin korzystania z obiektu sportowego, 

który był jednym z warunków zawartej umowy na 

dofinansowanie budowy obiektu ze środków 

Ministerstwem Sportu i Turystyki. 

zrealizowano 

XLIX 23.01.2018 

w sprawie zmiany Uchwały nr IV/26/15 z dnia 26 stycznia 

2015 r.  w sprawie zaliczenia ulicy Konwaliowej  

w miejscowości Mochy do kategorii dróg gminnych. 

Ulica Konwaliowa w m. Mochy weszła 

w zarząd Gminy Przemęt 
zrealizowano 

XLIX 23.01.2018 
w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania publicznego 

polegające na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy 

Zawarto porozumienie w sprawie powierzenia 

zadania publicznego  

w zakresie pomocy społecznej Miastu Leszno ze 

zrealizowano 
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Przemęt usługami świadczonymi przez schronisko dla osób 

bezdomnych prowadzone przez Miasto Leszno. 

względu na brak takiego ośrodka na terenie Gminy 

Przemęt. 

XLIX 23.01.2018 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego  

w roku kalendarzowym, w którym kończą  

6 lat, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie. 

Ustalono wysokość opłat na poziomie 1 zł za każdą 

kolejną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. 
zrealizowano 

XLIX 23.01.2018 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania oraz  terminu i sposobu rozliczenia 

wykorzystania dotacji dla niepublicznych placówek 

wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla 

których Gmina Przemęt jest organem dotującym. 

Dotacja dla szkół niepublicznych w Starkowie  

i Radomierzu zgodnie ze zmianą ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych. 

 

zrealizowano 

L/18 27.02.2018 
W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt  

na 2018 rok. 

Zwiększono dochody budżetu o kwotę  

487 550,00 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę 

487 550,00 zł, zmieniono wykaz przedsięwzięć 

realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. 

zrealizowano 

L/18 27.02.2018 
W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Przemęt na lata 2018 – 2023. 

Dokonano zmiany wielkości dochodów  

i wydatków do wartości obowiązujących oraz 

zaktualizowano wykaz przedsięwzięć 

zrealizowano 

L/18 27.02.2018 

w sprawie opinii projektu Zarządzenia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie 

ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody 

„Torfowisko nad Jeziorem Świętym”. 

Przyjęto uchwałę w sprawie ochrony rezerwatu 

przyrody na okres 20 lat obowiązywania. 
zrealizowano 

L/18 27.02.2018 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy Przemęt w 2018 roku” 

Podpisano porozumienie na realizację zadania 

własnego z Miastem Leszno ws. opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami ze względu na brak takiego 

ośrodka na terenie Gminy Przemęt 

zrealizowano 

L/18 27.02.2018 w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Błotnica 

Przyjęto uchwałę ws. nadania nazwy „Skwer 

pułkownika Stanisława Siudy”  

w  m. Błotnica. 

zrealizowano 
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LI/18 28.03.2018 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Wolsztyńskiemu w sprawie dofinansowania przygotowania 

infrastruktury turystyki wodnej na sezon letni 2018 

Zawarto umowę na dofinasowanie przygotowania 

infrastruktury turystyki wodnej na sezon letni 2018. 
zrealizowano 

LI/18 28.03.2018 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt 

 na 2018 rok 

Dochody budżetu zwiększono o kwotę  

1 001 906,00 zł, 

wydatki budżetu zwiększono o kwotę  

4 810 421,00 zł. Zwiększono przychody z tytułu 

wolnych środków za 2017 r. o kwotę 3 808 515,00 zł, 

zmieniono wykaz przedsięwzięć realizowanych  

w ramach funduszu sołeckiego 

zrealizowano 

LI/18 28.03.2018 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Przemęt na lata 2018 - 2023 

Wprowadzono wolne środki za 2017 r.  

w wysokości 3 808 515,00 zł, zmieniono wielkości 

przychodów i deficytu wynikających z uchwały 

budżetowej na 2018 r. zaktualizowano wykaz 

przedsięwzięć. 

zrealizowano 

LI/18 28.03.2018 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych 

zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Przemęt. 

Uchwała została przyjęta zgodnie z zapisami ustawy 

o finansowaniu zadań oświatowych. 

 

 

 

 

zrealizowano 

LI/18 28.03.2018 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania  

i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska 

kierownicze w szkołach i przedszkolach. 

Uchwała została przyjęta zgodnie z zapisami ustawy  

karta nauczyciela. 

 

zrealizowano 

LI/18 28.03.2018 

w sprawie podziału Gminy Przemęt na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu 

Przyjęto uchwałę ws. podziału Gminy Przemęt na  

15 okręgów wyborczych  

w związku ze zmianą ustawy  

o samorządzie gminnym. 

zrealizowano 

LI/18 28.03.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w najem na czas nieoznaczony i odstąpienia od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu 

użytkowego położonego w Przemęcie przy ulicy Powstańców 

Przyjęto uchwałę ws. powierzenia w najem lokalu 

użytkowego zgodnie z ustawa o gospodarce 

nieruchomościami. 

zrealizowano 
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Wielkopolskich 1 na powiększenie sąsiedniego lokalu 

handlowo–gastronomicznego „SZARLOTKA”. 

LI 28.03.2018 

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia  

w drodze przetargu nieruchomości położonej w Przemęcie 

przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury 

technicznej. 

Przyjęto uchwałę zgodnie z ustawą  

o gospodarce nieruchomościami. 
zrealizowano 

LII 23.04.2018 

w sprawie udzielenia dotacji celowej  

z budżetu Gminy Przemęt na prace konserwatorskie dla 

Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana 

Chrzciciela w Przemęcie. 

Przyjęto uchwałę i podpisano umowę na dotację 

celową na dofinansowanie prac konserwatorskich 

zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami. 

zrealizowano 

LII 23.04.2018 

w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie proekologiczne 

-budowa odcinka kanalizacji sanitarnej  

w Sączkowie. 

Podjęto uchwałę ws. przekazania środków  

z umorzonej części pożyczki na realizację zadania 

budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Sączkowie. 

zrealizowano 

LII 23.04.2018 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt  

na 2018 rok. 

Dochody budżetu zwiększono o kwotę  

61 420,00 zł, wydatki budżetu zwiększono  

o kwotę 141 420,00 zł. Zmniejszono rozchody Gminy 

Przemęt o kwotę 80 000,00 zł – umorzenie części 

pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu, zmieniono 

wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach 

funduszu sołeckiego. 

zrealizowano 

LII 23.04.2018 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Przemęt na lata 2018 – 2023. 

Dokonano zmiany wielkości dochodów  

i wydatków do wartości obowiązujących oraz  

zaktualizowano wykaz przedsięwzięć. 

zrealizowano 

LII 23.04.2018 
w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy 

Przemęt na 2018 rok (1 czerwca do 30 września). 

Podjęto uchwałę na podstawie delegacji ustawowej 

dla Rady Gminy z art. 37 ust. 1 prawo wodne. 
zrealizowano 

LII 23.04.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kaszczor. 
Przyjęto uchwałę i nadano nazwę ulicy „Zimna 

Woda” w m. Kaszczor. 
zrealizowano 

LII 23.04.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas 

nieoznaczony i odstąpienia od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego 

w Przemęcie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 9 na 

powiększenie zasobu lokalowego Przemęckiego 

Wyrażono zgodę na oddanie w najem lokalu 

użytkowego w związku z powiększeniem zasobu 

lokalowego PPK Sp. z o.o. w Przemęcie. 

zrealizowano 
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Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.  

w Przemęcie. 

 

LIII 28.05.2018 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt  

na 2018 rok. 

Dochody budżetu zwiększono o kwotę  

53 786,00 zł, wydatki budżetu zwiększono  

o kwotę 53 786,00 zł, zmieniono wykaz 

przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego. 

zrealizowano 

LIII 28.05.2018 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Przemęt na lata 2018 – 2023. 

Dokonano zmiany wielkości dochodów  

i wydatków do wartości obowiązujących oraz  

zaktualizowano wykaz przedsięwzięć. 

zrealizowano 

LIII 28.05.2018 

w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Przemęt  

w sezonie letnim 2018 roku, miejsce  

w m. Osłonin ul. Promienista oraz  

w m. Wieleń pl. Pielgrzyma. 

Podjęto uchwałę z okresem obowiązywania od 30 

czerwca – 29 lipca 2018 (Osłonin) oraz 2 lipca – 

 4 sierpnia 2018 r. z wyłączeniem 8, 15, 22, 29 lipca 

2018 r. (Wieleń). 

zrealizowano 

LIII 28.05.2018 

w sprawie zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 

zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. 

Uchwała została przyjęta zgodnie z zapisami ustawy 

karta nauczyciela. 

 

zrealizowano 

LIII/18 28.05.2018 

w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania  

z ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole 

Podstawowej im. E. Tomińskiego w Buczu. 

Przyjęto regulamin korzystania z obiektu sportowego, 

który był jednym z warunków zawartej umowy na 

dofinansowanie budowy obiektu ze środków 

Ministerstwem Sportu i  Turystyki. 

zrealizowano 

LIII/18 28.05.2018 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 

2017. 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt 

za rok 2017. 

zrealizowano 

LIII/18 28.05.2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium. Udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Przemęt. zrealizowano 

LIV/18 27.06.2018 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 

Przemęt. 

Podjęto uchwałę zgodnie z ustawa o samorządzie 

gminnym oraz rozporządzeniu Rady Ministrów  

w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych. 

zrealizowano 

LIV/18 27.06.2018 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

Podjęto uchwałę w związku  

z nowelizacją ustawy o finansach publicznych. 
zrealizowano 
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przypadających Gminie Przemęt oraz jej jednostkom 

organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności 

pomocy publicznej  

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 

publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych 

do udzielenia tych ulg. 

LIV/18 27.06.2018 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przemęt kredytu 

długoterminowego na realizację zadań własnych nie 

znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy. 

Podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na 

dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej  

w m. Sączkowo oraz przebudowy ulicy Rzecznej  

i Zakątek w m. Solec wraz z budową kanalizacji 

deszczowej. 

zrealizowano 

LIV/18 27.06.2018 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Wolsztyńskiemu na przebudowę drogi powiatowej 3821P  

w m. Wieleń 

Podjęto uchwałę w sprawie dofinansowania 

inwestycji. 
zrealizowano 

LIV/18 27.06.2018 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 

2018 rok 

Dochody budżetu zwiększono o kwotę 28 996,40 zł, 

wydatki budżetu zwiększono o kwotę 28 996,40 zł, 

zmieniono wykaz przedsięwzięć realizowanych  

w ramach funduszu sołeckiego 

zrealizowano 

LIV/18 27.06.2018 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Przemęt na lata 2018 – 2023. 

Dokonano zmiany wielkości dochodów  

i wydatków do wartości obowiązujących oraz  

zaktualizowano wykaz przedsięwzięć 

zrealizowano 

LIV/18 27.06.2018 
w sprawie ogłoszenia konkursu „Aktywna Wieś Gminy 

Przemęt 2018” 

Podjęto uchwałę ws. konkursu „Aktywna Wieś 

Gminy Przemęt 2018”. Konkurs rozstrzygnięto  

w październiku 2018 r. 

zrealizowano 

LIV/18 27.06.2018 
w sprawie zasady korzystania z miejsca okazjonalnie 

wykorzystywanego do kąpieli w m. Osłonin. 

Podjęto uchwałę zawierającą regulamin korzystania  

z kąpieliska w m. Osłonin 
zrealizowano 

LIV/18 27.06.2018 

w sprawie podziału Gminy Przemęt na stałe obwody 

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych  komisji wyborczych 

Przyjęto uchwałę w związku ze zmianą niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli  

w procesie wybierania, funkcjonowania  

i kontrolowania niektórych organów publicznych 

oraz o samorządzie gminnym. 

zrealizowano 

LIV/18 27.06.2018 
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przemęt 

Przyjęto uchwałę określającą maksymalna liczbę 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie Gminy Przemęt w związku z nowelizacja 

zrealizowano 
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ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

LIV 

 

27.06.2018 

 

w sprawie uchylenia Uchwały nr XLVIII/314/17 Rady 

Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz 

Gminy Przemęt nieruchomości położonej w m. Mochy. 

 

Przyjęto uchwałę w sprawie nabycia przez Gminę 

Przemęt nieruchomości położonej w Mochach, 

stanowiącą działkę nr 1456 na podstawie decyzji 

Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej uchylającej 

zaskarżoną decyzję w całości i stwierdzającej nabycie 

przez Gminę Przemęt prawa własności 

przedmiotowej nieruchomości. W związku  

z powyższym prowadzenie postępowania w sprawie 

przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy 

Przemęt przedmiotowej nieruchomości stało się 

bezprzedmiotowe). 

zrealizowano 

LIV 27.06.2018 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Przemęt w obrębie m. Nowa Wieś 

Przyjęto uchwałę i sporządzono akt notarialny Rep. 

”A” 4286/2018 z dnia 23.08.2018r. – umowa 

sprzedaży oraz oświadczenie o ustanowieniu 

służebności gruntowej. 

zrealizowano 

LV 9.07.2018 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 

2018 rok 

Dochody budżetu zwiększono o kwotę  

951 694,00 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę 

951 694,00 zł, zaktualizowano wykaz przedsięwzięć 

realizowanych w ramach funduszu sołeckiego 

zrealizowano 

LV 9.07.2018 

w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie 

kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt. 

Przyjęto uchwałę ws. dotacji celowej, która zostanie 

zrealizowana do 21.12.2020r. 
zrealizowano 

LVI 29.08.2018 
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia  

20 lutego 2018 r. na działalność Wójta Gminy Przemęt. 

Podjęto uchwałę w sprawie uznania skargi na Wójta 

Gminy Przemęt jako niezasadną. 
zrealizowano 

LVI 29.08.2018 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 

2018 rok 

Dochody budżetu zwiększono o kwotę  

223 752,91 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę 

223 752,91 zł, zmieniono wykaz przedsięwzięć 

realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. 

zrealizowano 

LVI 29.08.2018 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Przemęt na lata 2018 – 2023 

 

Dokonano zmiany  wielkości dochodów  

i wydatków do wartości obowiązujących oraz  

zaktualizowano wykaz przedsięwzięć. 

zrealizowano 
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LVI 29.08.2018 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

zatwierdzonego Uchwałą nr XXXIX/258/98 Rady Gminy 

Przemęt z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego dotychczasowy obszar ośrodka 

wypoczynkowego Świdnickiej Fabryki Urządzeń 

Przemysłowych i przyległych terenów komunikacyjnych  

w Wieleniu. 

Uchwalono nowy miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru ośrodka 

wypoczynkowego Świdnickiej Fabryki Urządzeń 

Przemysłowych i przyległych terenów 

komunikacyjnych w Wieleniu. 

zrealizowano 

LVI 29.08.2018 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia 

osobom bezdomnym z terenu Gminy Przemęt. 

Uchwalono nowe stawki za pobyt w schronisku 

zgodnie z obowiązującym kryterium dochodowym 

oraz stawkami określonymi w uchwale, zgodnie z 

obowiązkami zawartymi w art. 17 ustawy  

o pomocy społecznej. 

zrealizowano 

LVIII 26.09.2018 

w sprawie powierzenia na rok szkolny 2018/2019 przez 

Gminę Przemęt Miastu Zielona Góra zadania publicznego  

z zakresu oświaty, polegającego na przeprowadzeniu 

kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Branżowej 

Szkoły I stopnia, dla której organem prowadzącym jest 

Gmina Przemęt. 

W celu prawidłowej realizacji podstawy  

programowej kształcenia w danym zawodzie podjęto 

uchwałę zgodnie z ustawą  o samorządzie gminnym – 

zadanie własne gminy w zakresie oświaty. 

zrealizowano 

LVIII 26.09.2018 w sprawie Statutu Gminy Przemęt 

Przyjęto uchwałę o zmianie statutu Gminy Przemęt  

w związku z ustawa z dnia  11 stycznia 2018 r.  

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych oraz o samorządzie gminnym. 

zrealizowano 

LVIII 26.09.2018 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kościańskiemu na „dofinansowanie zakupu samochodu dla 

Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Kościanie” 

Udzielono dotacji celowej na dofinasowanie zakupu 

pojazdu dla WTZ w Kościanie w wysokości 7 900 zł 
zrealizowano 

LVIII 26.09.2018 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt  

na 2018 rok 

Dochody budżetu zwiększono o kwotę 74 339,00 zł, 

wydatki budżetu zwiększono  o kwotę 74 339,00 zł, 
zrealizowano 
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zmieniono wykaz przedsięwzięć realizowanych  

w ramach funduszu sołeckiego 

LVIII 26.09.2018 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Przemęt na lata 2018 - 2023 

Dokonano zmiany wielkości dochodów  

i wydatków do wartości obowiązujących oraz 

zaktualizowano wykaz przedsięwzięć. 

zrealizowano 

LVIII 26.09.2018 

 

w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przemęt pożyczki 

długoterminowej na inwestycję „Budowa kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Solec”. 

 

Podjęto uchwałę na zaciągnięcie pożyczki zwrotnej 

na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Solec. 
zrealizowano 

LVIII 26.09.2018 

 

w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym 

dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt oraz trybu 

postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu  

jej rozliczania 

 

Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji dla 

spółek wodnych Gminy Przemęt na bieżące 

utrzymanie wód i urządzeń wodnych jako zdanie 

własne gminy. 

zrealizowano 

LVIII 26.09.2018 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy  

w miejscowości Mochy 

 

Przyjęto nazwę nowej ulicy  Lawendowa  

w m. Mochy. 
zrealizowano 

LVIII 30.10.2018 

 

w sprawie zmiany uchwały  

nr XXXIX/246/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 maja 2017 

roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 

 

Podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na 

modernizację energetyczną budynków szkoły  

w Mochach i w Przemęcie. 

zrealizowano 

LVIII 30.10.2018 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 

2018 rok 

Dochody budżetu zmniejszono o kwotę  

641 313,12 zł, wydatki budżetu zmniejszono o kwotę 

1 761 688,12 zł. Zmniejszono przychody budżetu  

o kwotę 1 120 375,00 zł. Zmieniono wykaz 

przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego 

zrealizowano 

LVIII 30.10.2018 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Przemęt na lata 2018 - 2023 

Dokonano zmiany wielkości dochodów  

i wydatków do wartości obowiązujących oraz 

zaktualizowano wykaz przedsięwzięć. 

zrealizowano 
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LVIII 30.10.2018 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

Podjęto uchwałę w sprawie współpracy  

z organizacjami pozarządowymi w okresie od  

1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. 

do realizacji  

w 2019 roku 

LVIII 30.10.2018 
w sprawie regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przemęt. 

Podjęto uchwałę ws. regulaminu dostarczania wody 

 i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przemęt. 
zrealizowano 

LVIII 30.10.2018 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/300/17 Rady Gminy 

Przemęt z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu  

ich pobierania 

Przyjęto uchwalę w sprawie wysokości odpłatności 

za pobyt w schronisku zgodnie z obowiązującym 

kryterium dochodowym w związku z nowelizacją 

rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. 

zrealizowano 

LVIII 30.10.2018 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 

Gminy Przemęt na rok 2019 

Przyjęto uchwałę na podstawie delegacji ustawy  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi tj. Rada Gminy uchwala corocznie 

gminny program profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych, stanowiący część strategii 

rozwiązywania problemów społecznych. 

do realizacji  

w 2019 roku 

LVIII 30.10.2018 
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Przemęt na rok 2019 

Przyjęto uchwałę na podstawie delegacji ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii tj. Rada Gminy 

uchwala corocznie gminny program przeciwdziałania 

narkomanii. 

do realizacji  

w 2019 roku 

I 22.11.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przemęt 
Przyjęto uchwałę w sprawie wyboru 

przewodniczącego rady w osobie Pani Elżbieta Wita. 
zrealizowano 

I 22.11.2018 
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy 

Przemęt 

Przyjęto uchwałę w sprawie wyboru 

wiceprzewodniczących rady w osobach Pan Jan 

Rademacher i Hanna Dobijata. 

zrealizowano 

I 22.11.2018 

w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady 

Gminy Przemęt do dokonywania czynności z zakresu 

podróży służbowych w stosunku do Przewodniczącego Rady 

Gminy Przemęt. 

Przyjęto uchwałę do dokonywania czynności  

z zakresu podróży służbowych w stosunku do 

Przewodniczącego Rady Gminy Przemęt. 

 

zrealizowano 
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II 3.12.2018 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Przemęt 

Podjęto uchwałę o wyborze Pana Ireneusza 

Wolniczaka na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej 

zrealizowano 

II 3.12.2018 
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Przemęt 

Podjęto uchwałę o wyborze członków Komisji 

Rewizyjnej w składzie: Bernadeta Golińska, Gracjan 

Kiciński, Joanna Koziołek, Łukasz Wojciechowski. 

zrealizowano 

II 3.12.2018 
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji rady Gminy Przemęt 

Podjęto uchwałę o wyborze Pana Jerzego Dominiaka 

na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji. 

zrealizowano 

II 3.12.2018 
w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Gminy Przemęt 

Podjęto uchwałę o wyborze członków Komisji 

Rewizyjnej w składzie: Piotr Kokornaczyk, Tomasz 

Maciejewski, Monika Maćkowiak, Szymon 

Wojciechowski. 

zrealizowano 

II 3.12.2018 
w sprawie wyboru składów osobowych Komisji Stałych Rady 

Gminy Przemęt oraz przedmiot ich działania 

Podjęto uchwałę o powołaniu komisji stałych: 

1. Komisja Rozwoju Gospodarczego | 

i Budżetu w składzie: Jerzy Dominiak, 

Justyna Klecha, Piotr Kokornaczyk, Monika 

Maćkowiak, Stefan Napierała, Jan 

Rademacher, Szymon Wojciechowski. 

2. Komisja Rolnictwa, Monitorowania 

Środowiska i Porządku Publicznego  

w składzie: Hanna Dobijata, Gracjan 

Kiciński, Tomasz Maciejewski, Stefan 

Napierała, Jan Rademacher, Ireneusz 

Wolniczak. 

3. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu  

i Spraw Społecznych w składzie: Hanna 

Dobijata, Bernadeta Golińska, Justyna 

Klecha, Joanna Koziołek, Elżbieta Wita, 

Łukasz Wojciechowski. 

zrealizowano 

II 3.12.2018 
w sprawie Powołania Przedstawicieli Gminy Przemęt do 

Związku Międzygminnego „Obra” 

Podjęto uchwałę o wyborze przedstawicieli Gminy 

Przemęt w osobach: Małgorzata Kurzawa oraz 

Waldemar Kalitka. 

zrealizowano 
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II 3.12.2018 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt  

na 2018 rok 

Dochody budżetu zwiększono o kwotę 597 343,00 zł, 

wydatki budżetu zwiększono o kwotę 597 343,00 zł. 

Zmieniono wykaz przedsięwzięć realizowanych  

w ramach funduszu sołeckiego 

zrealizowano 

II 3.12.2018 
w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 

2019. 

Uchwałą wprowadzono nowe stawki podatku od 

środków transportowych na 2019 r. zgodnie 

 z corocznym Obwieszczeniem Ministra Finansów. 

zrealizowano 

II 3.12.2018 

 

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego 

w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 

2019-2023. 

Uchwałą wprowadzono wieloletni program  

w zakresie dożywiania. 
zrealizowano 

II 3.12.2018 

 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy  

w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego  

w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 

dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 

 

Przyjęto uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego (150% kryterium)  dla celów 

przyznawania pomocy w formie świadczeń 

pieniężnych w postaci zasiłku celowego na zakup 

posiłku lub żywności. 

zrealizowano 

II 3.12.2018 

 

w sprawie Regulaminu wysokości stawek dodatków: za 

wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy 

oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; 

Szczegółowych warunków obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw; kryteria i tryb przyznawania nagród – 

dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Przemęt. 

 

Uchwała została przyjęta zgodnie z zapisami ustawy 

karta nauczyciela. 

 

zrealizowano 

III 17.12.2018 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

Przyjęto uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od 

nieruchomości budowli - sieci kanalizacyjnych wraz 

przepompowniami służące zbiorowemu 

odprowadzaniu ścieków. 

zrealizowano 
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III 17.12.2018 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 

2018 rok 

Przyjęto uchwałę w sprawie środków na 

uregulowanie zobowiązań Związku Międzygminnego 

Obra. 

zrealizowano 

III 17.12.2018 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Przemęt na lata 2018 - 2023 

Zmieniono wielkości dochodów i wydatków do 

wartości obowiązujących oraz  zaktualizowano 

wykaz przedsięwzięć 

zrealizowano 

IV 28.12.2018 

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/147/16 Rady Gminy 

Przemęt z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki długoterminowej 

Podjęto uchwałę w sprawie  zaciągnięcia pożyczki  

z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej  

w m. Bucz i Barchlin 

zrealizowano 

IV 28.12.2018 

 

w sprawie zmiany uchwały nr LVII/381/18 Rady Gminy 

Przemęt z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki długoterminowej 

 

Podjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej  

w m. Solec 

w trakcie 

realizacji 

IV 28.12.2018 
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 

2018 rok 

Dochody budżetu zmniejszono o kwotę  

1 021 131,00 zł, wydatki budżetu zmniejszono  

o kwotę 1 406 649,00 zł. Zmniejszono  przychody  

o kwotę 387 918,00 zł oraz rozchody o kwotę  

2 400,00 zł 

zrealizowano 

IV 28.12.2018 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Przemęt na lata 2018 – 2023. 

Zmieniono wielkości dochodów i wydatków do 

wartości obowiązujących oraz  zaktualizowano 

wykaz przedsięwzięć. 

zrealizowano 

IV 28.12.2018 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków  

w budżecie Gminy Przemęt, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2018 

Przyjęto uchwałę w sprawie  wykazu wydatków, 

które nie zostały zrealizowane w 2018 r., a zostaną 

zrealizowane do dnia 30.06.2019 r. w kwocie 306 

217,00 zł 

w trakcie 

realizacji 

IV 28.12.2018 

w sprawie powołania członków Rady Społecznej przy 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w 

Wolsztynie 

Uchwalono skład członków Rady Społecznej SP 

ZOZ w Wolsztynie w osobach Janusz Frąckowiak 

i Szymon Wojciechowski. 

zrealizowano 

IV 28.12.2018 
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub 

Seniora w Gminie Przemęt. 

Podjęto uchwałę o utworzeniu Klubu Seniora z 

oddziałami w m.: Bucz, ul. Kasztanowa 15, 

Kaszczor, ul. Cysterska 9, Mochy ul. Wolsztyńska 6, 

Przemęt ul. Klasztorna 5. 

zrealizowano  

w 2019 roku 
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IV 28.12.2018 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/154/16 Rady Gminy 

Przemęt z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie nadania statutu 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie 

 

Podjęto uchwałę w sprawie rozszerzenia struktury 

ośrodka pomocy społecznej o Klub Seniora wraz z 

jego oddziałami. 

zrealizowano 

IV 28.12.2018 

 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023 

 

Uchwalono wieloletnią prognozę finansową na lata 

2019-2023, wraz z wykazem przedsięwzięć. 
zrealizowano 

IV 28.12.2018 
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na  

2019 rok 

Ustalono budżet Gminy Przemęt na 2019 r.:  

dochody - kwota 63 319 878,00 zł,  

wydatki – kwota 62 798 630,00 zł,  

przychody – kwota 2 490 392,00 zł,  

rozchody - kwota 3 011 640,00 zł.  

Ustalono wykaz przedsięwzięć realizowanych  

w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. 

zrealizowano 

IV 28.12.2018 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia  

3 listopada 2018 roku 

 

Podjęto uchwałę w sprawie uznania skargi na Wójta 

Gminy Przemęt jako niezasadną. 
zrealizowano 
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VI. Finanse Gminy. 

Budżet gminy na 2018 r. zakładał dochody w kwocie 65 746 886,00 zł oraz wydatki  

w kwocie 67 575 252,00 zł oraz przychody w kwocie 4 731 766,00 zł i rozchody w kwocie  

2 903 400,00 zł. W trakcie roku dokonywano zmian w zakresie planów dochodów  

i wydatków, przychodów i rozchodów. 

Plan dochodów na dzień 1 stycznia 2018 rok 65 746 886,00 zł 

Plan dochodów na dzień 31 grudnia 2018 rok 70 357 300,95 zł 

Plan wydatków na dzień 1 stycznia 2018 rok 67 575 252,00 zł 

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2018 rok 74 568 288,95 zł 

 

Plan przychodów na dzień 1 stycznia 2018 rok 4 731 766,00 zł 

Plan przychodów na dzień 31 grudnia 2018 rok 7 031 988,00 zł 

Plan rozchodów na dzień 1 stycznia 2018 rok 2 903 400,00 zł 

Plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2018 rok 2 821 000,00 zł 

 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca według wartości planowanych na dzień 31.12.2018 

r.  wynosiły 4 974,35  zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca według wartości 

planowanych na 31.12.2018 r. wynosiły 5 272,07 zł. 

W Gminie Przemęt w 2018 roku zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych: 

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Lipowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej  

w miejscowości Popowo Stare – dotacja z budżetu państwa 567 533,00 zł, wartość 

całkowita projektu 2 112 000,00 zł. 

2. Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół oraz budowa placu Flow Park  

w Przemęcie – dofinansowanie ze środków Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, 

Ministerstwa Sportu i Turystyki 173 000,00 zł, wartość całkowita projektu  

435 579,81 zł.  

3. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej  

w miejscowości Sączkowo – dofinansowanie  z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020, w wysokości 1 425 067,61 zł, wartość całkowita projektu 

2 753 49230 zł. 

4. Budowa Kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barchlin oraz w miejscowości 

Bucz – wartość udzielonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska: 

4 727 181,46 zł, wartość całkowita projektu: 5 814 433,20 zł. 



RAPORT O STANIE GMINY PRZEMĘT ZA ROK 2018 

 

 

25 23 maja 2019 

5. Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Mochach i budynku 

ZGiSP w Przemęcie - wartość udzielonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska 875 630,19 zł, wartość całkowita projektu 1 081 140,70 zł. 

6. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej poprzez rozbudowę o dodatkowy 

oddział przedszkolny Samorządowego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym  

w miejscowości Bucz – dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionu, 

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 365 0152,49 zł, wartość całkowita projektu  

564 154,52 zł. 

7. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w miejscowości Bucz – 

dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Ministerstwa 

Sportu i Turystyki 121 016,00 zł, wartość całkowita projektu 298 091,30 zł 

8. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Nowa Wieś na cele rekreacyjno-sportowe – 

kwota zewnętrznego finansowania z konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś:  

30 000,00 zł, zaś wkład własny wynosił 4 683,61, fundusz sołecki 17 287,29 zł. 

9. Przebudowa - zagospodarowanie terenu gminnego – Placu Pielgrzyma  

w miejscowości Wieleń – kwota zewnętrznego finansowania z konkursu Pięknieje 

Wielkopolska Wieś: 30 000,00 zł, zaś wkład własny wynosił: 35 974,78 zł, fundusz 

sołecki 5 000,00 zł. Remont obiektu szatniowo – sanitarnego w ramach programu 

"Szatnia na Medal” – kwota zewnętrznego finansowania: 60 957,04 zł, zaś wkład 

własny wynosił 63 588,12 zł. 

10. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec – kwota pożyczki udzielonej 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w 2018 roku wyniosła  

600 608,40 zł.  

 

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Przemęt na lata 2018-2023. 

Na  dzień 1 stycznia 2018 roku założono, że  w roku 2018 i latach następnych 

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

o finansach publicznych, czyli różnica między planowanymi dochodami bieżącymi  

a planowanymi wydatkami bieżącymi sięgała kwoty ponad 6 mln zł.  Relacja pomiędzy  

dopuszczalny wskaźniki spłaty zobowiązań wraz z odsetkami a wskaźnikiem planowanym, co 

wynika z  art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla roku 2018 

wynosił 8,41%,  dla roku 2019 wynosi 6,13%, dla roku 2020 wynosi 5,11%, dla roku 2021 

wynosi 5,17%, dla roku 2022 wynosi 6,23% i dla roku 2023 wynosi 8,93%.  Wskaźnikami 
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wykonania celu było osiągnięcie w poszczególnych latach zakładanych wielkości budżetowych 

i nieprzekroczenie  relacji wynikających z art. 242 i 243 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych. Wskaźniki te zostały osiągnięte, gdyż po 

wprowadzeniu wielkości wykonanych budżetu za 2018 rok relacja dochodów bieżących do 

wydatków bieżący wynosiła blisko 10 mln zł, natomiast relacja wskaźników z art. 243 uofp dla 

roku 2019 wynosi 8,98%, dla roku 2020 wynosi 6,14%, dla roku 2021 wynosi 4,63 % dla roku 

2022 wynosi 5,05%  i dla roku 2023 wynosi 7,56%. Przedsięwzięcia wieloletnie ujęte  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wydatków majątkowych i bieżących 

przypadających do realizacji w roku 2018 na plan w wysokości 8 524 410,00 zł zostały 

wykonane w wysokości 8 240 173,36 zł. 

 

W 2018 roku w Gminie Przemęt działał fundusz sołecki. 

 

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na łączną kwotę 681 375,37 zł.  

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano następujące przedsięwzięcia: 

Miejscowość Przedsięwzięcie 

 

Klasyfikacja 

 

 

Plan 

(w PLN) 

 

Wykonanie 

(w PLN) 

Barchlin 

Budowa drogi ul. Polnej  

w m. Bucz i na ul. Leśnej w m. 

Barchlin wraz z odwodnieniem 

 

600/60016/6050 

 

20 000,00 

 

20 000,00 

Wykonanie tablic pamiątkowych 

na gminnym terenie  

w miejscowości Barchlin 

 

921/92195/4300 

 

4 000,00 

 

4 000,00 

Organizacja imprez kulturalno-

sportowych dla mieszkańców 

Barchlina (zakup artykułów 

spożywczych, zakup posiłków 

regeneracyjnych) 

 

921/92195/4210 

 

 

1 335,00 

 

1 333,23 

Razem:   25 335,00 25 333,23 

Borek 

Wymiana instalacji elektrycznej na 

Sali wiejskiej w miejscowości 

Borek 

921/92109/4270 10 305,00 10 305,00 

Organizacja imprez kulturalno-

sportowych dla mieszkańców 

921/92195/4170 

921/92195/4210 

500,00 

500,00 

500,00 

499,90 
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Borku (oprawa muzyczna, zakup 

artykułów spożywczych) 

Zakup obrzeży oraz kostki 

brukowej na wykonanie opaski 

wokół Sali wiejskiej  

w miejscowości Borek 

921/92109/4210 1 322,00 1 321,02 

Razem:   12 627,00 12 625,92 

Biskupice 

Organizacja imprezy kulturalno-

sportowej dla mieszkańców 

Biskupic (oprawa muzyczna) 

 

921/92195/4170 

 

 

800,00 

 

 

800,00 

 

Dostawa wraz z montażem altany 

ogrodowej na gminny teren  

w miejscowości Biskupice 

 

921/92195/4300 

 

7 096,00 

 

7 000,00 

Wyrównanie terenu za salą wiejską 

w miejscowości Biskupice 

 

921/92109/4300 

 

3 000,00 

 

2 999,99 

Wykonanie prac malarskich  

w budynku Sali wiejskiej  

w miejscowości Biskupice 

921/92109/4270 5 100,00 5 100,00 

Razem:   15 996,00 15 899,99 

 

 

 

 

 

Błotnica 

Zakup kostki brukowej na 

utwardzenie terenu gminnego  

w miejscowości Błotnica 

 

900/90095/6050 

 

25 054,00 

 

25 038,60 

Utrzymanie gminnych terenów 

zielonych w miejscowości Błotnica 

– zakup etyliny do kosiarki 

900/90004/4210 1 300,00 1 300,00 

Organizacja imprezy kulturalno-

sportowej dla mieszkańców 

Błotnicy (oprawa muzyczna, 

wynajem urządzeń zabawowych) 

921/92195/4300 1 500,00 1 500,00 

Postawienie wiaty – przystanku 

autobusowego – przy ul. Wiejskiej 

w Błotnicy 

600/60004/4210 5 000,00 5 000,00 

Zakup kosy spalinowej 900/90004/4210 1 900,00 1 899,00 

Razem:   34 754,00 
 

34 737,60 
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Bucz Budowa strażnicy OSP w Buczu 754/75412/6050 

 

40 601,00 

 

 

40 601,00 

 

Razem:   40 601,00 40 601,00 

Górsko 

 

Utwardzenie terenu gminnego przy 

Sali wiejskiej w miejscowości 

Górsko 

921/92109/6050 17 905,00 17 905,00 

Razem:   17 905,00 17 905,00 

Kaszczor 

Sporządzenie projektu 

budowlanego na utwardzenie drogi 

ul. Okrężnej wraz z odwodnieniem 

do istniejącej kanalizacji 

deszczowej w miejscowości 

Kaszczor 

600/60016/4170 10 271,00 10 271,00 

Zakup kostki brukowej na 

utwardzenie drogi gminnej  

w miejscowości Kaszczor 

600/60016/6050 30 330,00 30 305,34 

Razem:   40 601,00 40 576,34 

Kluczewo 

Organizacja imprezy kulturalno-

sportowej dla mieszkańców 

Kluczewa (oprawa muzyczna) 

 

921/92195/4300 

 

 

2 000,00 

 

 

2 000,00 

 

Organizacja imprezy kulturalno-

sportowej dla mieszkańców 

Kluczewa (wynajem urządzeń 

zabawowych) 

 

921/92195/4300 

 

1 800,00 

 

1 800,00 

Utrzymanie zieleni i czystości na 

gminnym terenie w miejscowości 

Kluczewo 

 

900/90004/4300 

 

2 500,00 

 

2 498,04 

Wykonanie prac malarskich w Sali 

wiejskiej w miejscowości 

Kluczewo 

921/92109/4270 28 698,00 28 698,00 

Razem:   34 998,00 34 996,04 

 

 

Zorganizowanie wypoczynku 

letniego i zimowego dla dzieci  

z miejscowości Mochy 

921/92195/4300 

921/92195/4210 

2 500,00 

1 000,00 

2 498,00 

999,29 
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Mochy 

Organizacja pikniku ekologicznego 

dla mieszkańców Moch (zakup 

posiłków regeneracyjnych) 

 

900/90003/4210 

 

1 000,00 

 

 

998,76 

 

Organizacja imprez kulturalno-

sportowych dla mieszkańców 

Moch (oprawa muzyczna, artykuły 

spożywcze) 

921/92195/4300 

921/92195/4210 

2 000,00 

1 000,00 

2 000,00 

991,34 

Budowa ulicy Przemęckiej wraz  

z odwodnieniem w miejscowości 

Mochy 

 

600/60016/6050 

 

 

33 101,00 

 

33 101,00 

Razem:   40 601,00 40 588,39 

 

Nowa Wieś 

Zagospodarowanie terenu  

w miejscowości Nowa Wieś na 

cele rekreacyjno-sportowe 

 

010/01095/6050 

 

18 551,00 

 

18 551,00 

Zorganizowanie wypoczynku 

letniego dla dzieci z miejscowości 

Nowa Wieś 

 

921/92195/4300 

 

1 250,00 

 

 

1 250,00 

 

Opracowanie dokumentacji 

instalacji elektrycznej wiaty 

magazynowej w miejscowości 

Nowa Wieś 

 

900/90095/4300 

 

500,00 

 

 

500,00 

 

Wymiana gniazd instalacyjnych  

w Sali wiejskiej w miejscowości 

Nowa Wieś 

 

921/92109/4270 

 

100,00 

 

100,00 

Zakup i dostawa kontenera 

sanitarnego 
900/90095/6060 20 200,00 20 172,00 

Razem:   40 601,00 40 573,00 

 

Olejnica 

 

Budowa oświetlenia drogowego na 

osiedlu w Olejnicy 

 

900/90015/6050 

 

 

10 556,00 

 

 

10 556,00 

 

Razem:   10 556,00 10 556,00 

 

 

Remont instalacji elektrycznej  

w remizie OSP w miejscowości 

Osłonin 

754/75412/4270 
3 690,00 

 

3 690,00 
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Osłonin 

Sporządzenie projektu 

budowlanego na utwardzenie drogi 

gminnej wraz z odwodnieniem  

w miejscowości Osłonin 

 

600/60016/6050 

 

16 974,00 

 

16 974,00 

Organizacja imprezy kulturalnej 

dla mieszkańców Osłonina 

(wynajem urządzeń zabawowych) 

921/92195/4300 1 500,00 1 500,00 

Utwardzenie drogi ul. Klonowej  

w miejscowości Osłonin 
600/60016/6050 3 658,00 3 658,00 

Razem:   25 822,00 25 822,00 

Perkowo 

Sporządzenie projektu 

budowlanego na utwardzenie drogi 

ul. Piaskowej wraz z 

odwodnieniem w miejscowości 

Perkowo 

600/600016/6050 14 700,00 14 700,00 

Wykonanie usługi oświetlenia  

w miejscowości Perkowo 
900/90015/4300 6 000,00 2 792,85 

Zakup wyposażenia do kuchni  

w Sali wiejskiej w miejscowości 

Perkowo 

921/92109/4210 9 000,00 9 000,00 

Zakup kostki brukowej oraz 

krawężników na wykonanie opaski 

wokół świetlicy wiejskiej  

w miejscowości Perkowo 

921/92109/4210 1 197,00 1 193,43 

Razem:   30 897,00 27 686,28 

Popowo 

Stare 

Utwardzenie terenu gminnego  

w miejscowości Popowo Stare 
900/90095/6050 23 372,00 23 372,00 

Organizacja imprezy kulturalno-

sportowej dla mieszkańców 

Popowa Starego (wynajem 

urządzeń zabawowych) 

 

921/92195/4300 

 

1 800,00 

 

1 800,00 

Razem   25 172,00 25 172,00 

Poświętno 

Sporządzenie projektu 

budowlanego na utwardzenie drogi 

wraz z odwodnieniem  

w miejscowości Poświętno 

 

600/60016/6050 

 

16 974,00 

 

16 974,00 

Zakup opału na salę wiejską  

w miejscowości Poświętno 

 

921/92109/4210 

 

200,00 

 

200,00 
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Razem:   17 174,00 17 174,00 

Przemęt 

Sporządzenie projektu 

budowlanego na utwardzenie drogi 

ul. Biała Góra wraz  

z odwodnieniem  w miejscowości 

Przemęt 

 

600/60016/6050 

 

 

9 963,00 

 

9 963,00 

Zakup kostki brukowej na 

utwardzenie drogi gminnej w 

miejscowości Przemęt 

600/60016/6050 20 000,00 19 973,32 

Utrzymanie zieleni i czystości na 

gminnym terenie w miejscowości 

Przemęt 

 

900/90004/4300 

 

3 000,00 

 

3 000,00 

Organizacja imprezy kulturalno-

sportowej dla mieszkańców 

Przemętu (oprawa muzyczna, 

zakup posiłku regeneracyjnego) 

921/92195/4210 

921/92195/4300 

3 000,00 

700,00 

3 000,00 

700,00 

Organizacja imprezy kulturalno-

sportowej dla mieszkańców 

Przemętu (zakup artykułów 

spożywczych) 

 

921/92195/4210 

 

 

763,00 

 

762,46 

Zakup krawężników drogowych 

 
600/60016/4210 3 175,00 3 175,00 

Razem:   40 601,00 40 573,78 

Radomierz 

Przebudowa ulicy Konwaliowej 

wraz z budową kanalizacji 

deszczowej w miejscowości 

Radomierz 

 

600/60016/6050 

 

20 535,00 

 

20 535,00 

Organizacja imprez kulturalno-

sportowych dla mieszkańców 

Radomierza (oprawa muzyczna) 

 

921/92195/4170 

 

3 000,00 

 

3 000,00 

Utrzymanie zieleni oraz czystości 

na gminnym terenie w 

miejscowości Radomierz 

 

900/90004/4300 

 

5 000,00 

 

5 000,00 

Wykonanie elewacji Sali wiejskiej 

w miejscowości Radomierz 
921/92109/4300 6 300,00 6 259,00 

Razem:   34 835,00 34 794,00 

 Organizacja imprez kulturalno-

sportowych dla mieszkańców 
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Sączkowo sołectwa Sączkowo (zamki 

dmuchane, oprawa muzyczna, 

posiłek regeneracyjny) 

921/92195/4170 

921/92195/4210 

921/92195/4300 

1 500,00 

600,00 

1 700,00 

1 500,00 

600,00 

1 700,00 

Zakup oleju napędowego do 

nagrzewnicy ogrzewającej salę 

wiejską w Sączkowie w okresie 

zimowym 

 

921/92109/4210 

 

 

600,00 

 

600,00 

Utrzymanie gminnych terenów 

zielonych w miejscowości 

Sączkowo – zakup etyliny do 

kosiarki 

 

900/90004/4210 

 

 

600,00 

 

600,00 

Zakup kostki brukowej na budowę 

chodnika przy drodze gminnej 

(droga w kierunku Błotnicy) 

600/60016/6050 9 117,00 9 092,91 

Remont Sali wiejskiej  

w Sączkowie 
921/92109/4270 10 000,00 10 000,00 

Razem:   24 117,00 24 092,91 

Siekowo 

Organizacja imprez kulturalno-

sportowych dla mieszkańców 

Siekowa (wynajem urządzeń 

zabawowych, oprawa muzyczna, 

występy artystyczne) 

921/92195/4300 

 

5 000,00 

 

 

5 000,00 

 

 

Zakup wykaszarki spalinowej do 

trawy 
900/90004/4210 2 000,00 2 000,00 

Zakup oleju napędowego do 

nagrzewnicy ogrzewającej salę 

wiejską w Siekowie 

 

921/92109/4210 

 

200,00 

 

200,00 

Wykonanie usługi oświetleniowej 

w miejscowości Siekowo 

900/90015/4300 

 

21 342,00 

 

21 342,00 

 

Razem:   28 542,00 28 542,00 

Siekówko 

Wykonanie wyprawy elewacji na 

Sali wiejskiej w miejscowości 

Siekówko 

921/92109/4300 14 000,00 14 000,00 

Dostawa wraz z montażem drzwi 

zewnętrznych do Sali wiejskiej  

w miejscowości Siekówko 

921/92109/4270 4 665,00 4 664,16 
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Organizacja imprez kulturalno-

sportowych dla mieszkańców 

Siekówka (oprawa muzyczna, 

wynajem urządzeń zabawowych, 

zakup artykułów spożywczych, 

zakup posiłków regeneracyjnych, 

występy artystyczne) 

 

921/92195/4210 

921/92195/4300 

 

700,00 

3 500,00 

 

700,00 

3 500,00 

Zakup kosy spalinowej dla 

miejscowości Siekówko 
900/90004/4210 2 145,00 2 145,00 

Razem:   25 010,00 25 009,16 

Sokołowice 

Zakup wyposażenia do kuchni do 

Sali wiejskiej w miejscowości 

Sokołowice 

 

921/92109/4210 

 

8 000,00 

 

8 000,00 

Zakup kosy spalinowej dla 

miejscowości Sokołowice 
900/90004/4210 2 921,00 2 920,00 

Razem:   10 921,00 10 920,00 

Solec 

Sporządzenie projektu 

budowlanego na utwardzenie dróg: 

ul. Spokojnej i ul. Źródlanej oraz 

części ul. Zacisze wraz  

z odwodnieniem w miejscowości 

Solec 

600/60016/6050 21 402,00 21 402,00 

Organizacja imprez kulturalno-

sportowych dla mieszkańców 

sołectwa Solec (oprawa muzyczna, 

zakup artykułów spożywczych) 

 

921/92195/4300 

921/92195/4210 

 

 

3 700,00 

1 500,00 

 

 

3 700,00 

1 499,99 

Utrzymanie zieleni i czystości na 

gminnym terenie w miejscowości 

Solec 

 

900/90004/4300 

 

 

2.000,00 

 

 

2.000,00 

 

Zakup materiałów do 

zagospodarowania  gminnych 

terenów zielonych w miejscowości 

Solec 

 

900/90004/4210 

 

600,00 

 

600,00 

Zorganizowanie wypoczynku 

letniego dla dzieci z miejscowości 

Solec 

921/92195/4300 800,00 800,00 
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Zakup materiałów do utrzymania 

boiska sportowego i usług z tym 

związanych w miejscowości Solec 

 

926/92605/4270 

 

 

2.000,00 

 

 

2.000,00 

 

Przebudowa drogi gminnej  

w miejscowości Solec 
600/60016/6050 6.975,00 6.975,00 

Razem:   38.977,00 38.976,99 

 

Solec Nowy 

Organizacja imprez kulturalno-

sportowych dla mieszkańców 

Solca Nowego (artykuły 

spożywcze) 

 

921/92195/4210 

 

 

456,00 

 

 

455,41 

 

Zakup oleju do nagrzewnicy 

ogrzewającej salę wiejską  

w miejscowości Solec Nowy 

 

921/92109/4210 

 

500,00 

 

499,99 

Zakup materiałów do Sali wiejskiej 

w miejscowości Solec Nowy 
921/92109/4210 2.500,00 2.490,75 

Zakup wyposażenia do Sali 

wiejskiej w miejscowości Solec 

Nowy 

921/92109/4210 2.610,00 2.609,98 

Zorganizowanie wypoczynku 

letniego dla dzieci z miejscowości 

Solec Nowy 

 

921/92195/4300 

 

 

400,00 

 

400,00 

Remont pomieszczenia w Sali 

wiejskiej w miejscowości Solec 

Nowy 

921/92109/4270 13 428,00 13 428,00 

Razem:   19 894,00 19 884,13 

Starkowo 

Zakup oleju opałowego na salę 

wiejską w miejscowości Starkowo 

921/92109/4210 

 

4 000,00 

 

3 996,00 

 

Remont dachu na sanitariatach  

i remizie OSP na Sali wiejskiej  

w miejscowości Starkowo 

921/92109/4270 10 000,00 10 000,00 

Zakup wyposażenia do kuchni  

w Sali wiejskiej z której będą 

korzystać mieszkańcy 

921/92109/4210 3 500,00 3 500,00 

Zakup nagłośnienia na salę wiejską 

w miejscowości Starkowo 
921/92109/4210 3 799,00 3 799,00 
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Zakup materiałów z 

przeznaczeniem na remont remizy 

w miejscowości Starkowo 

754/75412/4210 1 000,00 1 000,00 

Utrzymanie boiska sportowego 

wraz z infrastrukturą w 

miejscowości Starkowo 

 

926/92605/4210 

 

 

4 000,00 

 

 

3 991,41 

 

Zakup wyposażenia sportowego  

i zabawowego do Sali wiejskiej  

z którego będą korzystać 

mieszkańcy Starkowa 

921/92109/4210 
2 000,00 

 

2 000,00 

 

Razem:   28 299,00 28 286,41 

Wieleń 

Budowa oświetlenia ulicznego  

w miejscowości Wieleń 

900/90015/6050 

 

10 057,00 

 

10 057,00 

 

Przebudowa – zagospodarowanie 

terenu gminnego – Placu 

Pielgrzyma  w miejscowości 

Wieleń 

 

010/01095/6050 

 

5 000,00 

 

5 000,00 

Organizacja imprez kulturalno-

sportowych dla mieszkańców 

Wielenia (oprawa muzyczna, 

zakup posiłku regeneracyjnego, 

zakup artykułów spożywczych, 

występy artystyczne) 

 

921/92195/4210 

921/92195/4300 

 

4 000,00 

1 000,00 

 

3 992,21 

999,99 

Razem:   20 057,00 20 049,20 

Ogółem fundusz sołecki na 2018 rok 684 893,00 681 375,37 

 

VII. Spółki komunalne.  

W gminie funkcjonuje spółka komunalna pod nazwą: Przemęckie 

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy 

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

Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą we Wschowie  

i utworzyła w dniu  31 grudnia 2016 r. Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. – 

Przejmującego, którego przedmiotem działalności jest realizacja zadań własnych Gminy 

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

nowoutworzonego Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. wkład 



RAPORT O STANIE GMINY PRZEMĘT ZA ROK 2018 

 

 

36 23 maja 2019 

niepieniężny (aport) zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującego – zespół 

składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności  

w zakresie zadań własnych Gminy Przemęt obejmujących zaopatrzenie w wodę  

i odprowadzanie ścieków administrowanych przez Referat Gospodarki Komunalnej i Sportu 

oraz majątek wodociągowy pozostający dotychczas w użyczeniu Związku Międzygminnego 

Wodociągów i Kanalizacji Miejskich z siedzibą we Wschowie. 

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

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

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

Gospodarczym  pod numerem KRS 0000658280. Spółka prowadzi działalność pod numerem 

NIP 923 170 45 91 oraz REGON 366226166. Kapitał zakładowy spółki wynosi  

16 955 500,00 zł.  

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

i zbiorowego odprowadzania ścieków, według Polskiej Klasyfikacji działalności jest:  

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

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

43.34.Z. 

  

W 2018 roku w spółce przychody wyniosły: 

1. Przychodów ze sprzedaży materiałów w kwocie: 2 335,22 zł,  

2. Przychodów ze sprzedaży usług: 

1) woda - w kwocie: 1 744 887,08 zł,  

2) ścieki - w kwocie: 2 586 230,93 zł,  

3) pozostałe - w kwocie: 425 510,85 zł. 

 

Rok obrachunkowy Przedsiębiorstwo zakończyło osiągając ogółem przychody netto na 

poziomie 4 758 964,08 zł. 

Natomiast koszty, które spółka poniosła w 2018 r. wynosiły 5 021 526,88 zł. 

 

VIII. Jednostki organizacyjne gminy oraz jednostki pomocnicze gminy 

W gminie Przemęt funkcjonują następujące jednostki budżetowe: 

1. PRZEDSZKOLA: 
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1) Przedszkole Samorządowe z oddziałem Integracyjnym w Mochach 

2) Przedszkole Samorządowe z oddziałem Integracyjnym w Buczu 

3) Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi 

4) Przedszkole Samorządowe w Przemęcie 

2. SZKOŁY: 

1) Zespół Szkół w Przemęcie 

2) Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z oddziałem 

Integracyjnym w Kaszczorze 

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie 

4) Szkoła Podstawowa w Mochach 

5) Szkoła Podstawowa w Buczu 

3. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEMĘCIE. 

4. GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBILOTEKA W PRZEMĘCIE. 

W planach finansowych na rok 2018 wyżej wymienionych jednostek, 

przewidziano wydatki na poziomie 74 568 288,95 zł oraz wpływy w wysokości  

70 357 300,95 zł. Dochody zostały wykonane w wyższej kwocie od planowanej tj.  

71 009 597,39zł. natomiast wydatki nie zostały wykonane zgodnie z założeniami w związku  

z oszczędnym wydatkowaniem środków.  

W gminie funkcjonuje 25 jednostek pomocniczych, obejmujących 27 miejscowości. 

l.p. Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa 

1 Barchlin Jerzy Dominiak 

2 Biskupice Sylwia Józefczak 

3 Błotnica Marlena Samol 

4 Borek Magdalena Michałowska 

5 Bucz Bartosz Frydryszak 

6 Górsko Andrzej Wojciechowski 

7 Kaszczor Beata Binkowska 

8 Kluczewo Jolanta Skoracka 

9 Mochy Bogusław Tomiak 

10 Nowa Wieś Mariusz Michalewicz 

11 Olejnica Stanisław Firlej 

12 Osłonin Jadwiga Nowak 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Barchlin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupice_%28powiat_wolszty%C5%84ski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82otnica_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Borek_%28powiat_wolszty%C5%84ski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bucz
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rsko_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaszczor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kluczewo_%28powiat_wolszty%C5%84ski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mochy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Wie%C5%9B_%28powiat_wolszty%C5%84ski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Olejnica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Os%C5%82onin
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13 Perkowo Szymon Wojciechowski 

14 Popowo Stare Jan Haremza 

15 Poświętno Tomasz Szwarc 

16 Przemęt Jacek Piotrowski 

17 Radomierz Mirosław Bernacki 

18 Sączkowo Czesław Siuda 

19 Siekowo Daniel Gajska 

20 Siekówko Tadeusz Ligma 

21 Sokołowice Kazimierz Cichoszewski 

22 Solec Arkadiusz Kaczmarek 

23 Solec Nowy Longina Bednarczyk 

24 Starkowo Adam Czapczynski 

25 Wieleń Monika Maćkowiak 

 

  

IX. Mieszkańcy gminy. 

W okresie od początku do końca 2018 r. liczba mieszkanek i mieszkańców 

zwiększyła się o 15 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 14 144 osób, w tym  

7 053 kobiet i 7 091 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

1. liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 1 288 osób,  

a liczba mieszkańców – 1 336, 

2. liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 4 219 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 4 890, 

3. liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1 546, a liczba mieszkańców: 

865. 

W 2018 r. urodziło się w gminie 188 osób, w tym 95 dziewczynek i 93 chłopców, a zmarło  

127 osób, w tym 54 kobiet i 73 mężczyzn. 

Zarówno na początku roku 2018 jaki na jego koniec szacowano o zagrożeniu ubóstwem ok.  

55 rodzin liczących ok. 140 osób.  

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Perkowo_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Popowo_Stare
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%9Bwi%C4%99tno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przem%C4%99t_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Radomierz_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85czkowo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siekowo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siek%C3%B3wko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Soko%C5%82owice_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Solec_%28powiat_wolszty%C5%84ski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Solec_Nowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Starkowo_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiele%C5%84_Zaobrza%C5%84ski
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X. Współpraca samorządowa z innymi jednostkami. 

 

Współpraca Przemęt – Bestensee 

W lutym 2018 r. minęło szesnaście lat od podpisania umowy o współpracy 

między gminą Przemęt a niemiecką gminą Bestensee. 12 maja 2017 r. Pani Dorota Gorzelniak 

Wójt Gminy Przemęt otrzymała z rąk starosty Powiatu Dahme-Spreewald Stephana Loge 

Europejski Dyplom za niestrudzone społeczne zaangażowanie w niemiecko-polskie 

partnerstwo pomiędzy gminami Bestensee i Przemęt. Przez lata wzajemne kontakty między 

gminami bardzo się zacieśniły, a wymiana doświadczeń trwa nieprzerwanie. Ważnym efektem 

współpracy obu gmin jest wymiana rodzin polskich i niemieckich. Z tych kontaktów korzystać 

może każdy mieszkaniec naszej gminy, wystarczy zgłosić taką chęć do Urzędu Gminy Przemęt. 

Dzięki tej współpracy mieszkańcy mogą podszkolić język niemiecki  

i poznać kulturę tamtego regionu. Organizowane są również wspólne rajdy rowerowe zarówno 

po gminie Przemęt, jak i po gminie Bestensee. Odbywają się też zawody sportowe min. turniej 

tenisa stołowego. W tym roku we wrześniu odbył się 10 jubileuszowy turniej tenisa stołowego.  

W rozgrywkach brała udział młodzież szkolna z terenu Gminy Przemęt- kategoria junior oraz 

kategoria senior. Od roku 2015 są także organizowane rajdy rowerowe we współpracy trzech 

gmin-Gminy Przemęt, Gminy Bestensee i Gminy Kobylnica – w 2015  

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

roku w Gminie Przemęt pod hasłem „Koła w ruch”. 

 

Współpraca Gmina Przemęt – Gmina Kobylnica. 

W maju 2018r. minęło 6 lat współpracy Gminy Przemęt z gminą Kobylnica.  

W tym czasie gminy prowadziły szeroką współpracę w szczególności poprzez coroczną 

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

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

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

turystyki rowerowej, wzajemne poznawanie walorów przyrodniczych  

i kulturowych, jak również wymiana doświadczeń związanych z tworzeniem ścieżek 

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

dwukrotnie reprezentacja oldbojów z Naszej Gminy wzięła udział w „Międzynarodowym 

Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów oraz Superjuniorów” w Kobylnicy. Jednym z głównych celów 
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turnieju było pogłębienie współpracy, kontaktów międzynarodowych oraz upowszechnienia 

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

Ważnym punktem współpracy jest wymiana doświadczeń gospodarczych, poznawanie zasad 

funkcjonowania urzędów oraz przekazywanie dobrych praktyk. Przykładem takiej współpracy 

są wzajemnie wyjazdy studyjno-szkoleniowe. 

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

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

specyfiki gminy Przemęt i pokazania dobrych praktyk, jakie w ostatnich latach zastosowano w 

naszej gminie. Goście poznali m.in. zasady działania przemęckiej oczyszczalni ścieków, 

odwiedzili nowe przedszkole w Buczu oraz zobaczyli inwestycje związane z sportem  

i turystyką – wieżę widokową w Siekowie, plażę gminną w Osłoninie oraz powstałe  

i powstające w gminie Przemęt boiska sportowe. 

 

Pomoc humanitarna dla Ukrainy. 

W czerwcu 2018 roku podarowano strażakom z Litynia na Ukrainie samochód strażacki Jelcz 

004 w ramach pomocy Humanitarnej.  

 

Współpraca z Powiatem Wolsztyńskim. 

W czerwcu 2015 roku został podpisany list intencyjny w sprawie deklaracji współpracy  

w celu podjęcia wspólnych działań zmierzających do dostosowania SPZOZ w Wolsztynie do 

wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą. List podpisali przedstawiciele: Powiatu Wolsztyńskiego, 

Gminy Wolsztyn, Gminy Przemęt, Gminy Siedlec oraz Samodzielnego Publicznego Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie. Wobec powyższego została podjęta uchwała o udzielenie 

pomocy finansowej dla szpitala w kwocie 1 miliona złotych. W 2018 roku współpraca  

z Powiatem Wolsztyńskim dobrze się układała w dużej mierze dzięki osobistemu 

zaangażowaniu ówczesnego Starosty Janusza Frąckowiaka. Między innymi w 2018 roku na 

terenie Gminy Przemęt odbyły się Dożynki Powiatowe. 
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XI. Ochrona zdrowia. 

Ośrodki Zdrowia. 

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

Natomiast funkcjonują 3 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej: Przychodnia Lekarza 

Rodzinnego w Kaszczorze, Ośrodek Zdrowia w Mochach, Przychodnia Lekarza Rodzinnego 

s.c. „ZDROWIE” w Buczu. W sercu Gminy Przemęt tj. w Przemęcie zlokalizowane jest jedno 

Centrum Medyczne o nazwie „SALUS”.  

 

Zrealizowane programy zdrowotne. 

Urząd Gminy Przemęt przyczynił się do zrealizowania w 2018 roku licznych programów 

zdrowotnych, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów związanych z realizacją badań. 

Programy  zostały sfinansowane ze środków Budżetu Państwa. 

Zrealizowane programy zdrowotne w roku 2018 

Nazwa programu zdrowotnego 
Liczba osób korzystających z programów 

zdrowotnych  

Bezpłatne badania mammograficzne 249 

Profilaktyka nowotworów dolnego 

odcinka przewodu pokarmowego 
32 

Bezpłatne badanie cytologiczne 9 

 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. 62 podmioty posiadały koncesje na sprzedaż 

napojów alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 55 podmiotów. Przyczyną spadku było 

wygaśnięcie terminu na jaki zostały wydane koncesje.  

Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu sfinansowane zostały w 2018 r. w szczególności następujące wydatki  

z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani: 

1. na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 

70 654,10 zł 

2. na funkcjonowanie punktu-konsultacyjnego ds. uzależnień – 11 340,00 zł 

3. budowa placów zabaw – 98 234,07 zł 

4. na półkolonie dla dzieci z programem zajęć profilaktycznych – 76 538,62 zł 

5. na funkcjonowanie świetlic dziennego wsparcia – 31 705,30 zł   
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6. na realizacje programów profilaktycznych i innych działań profilaktycznych – 

19 300,00 zł  

7. zakup instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry dętej – 36 790,00 zł 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęły 

24 zgłoszenia  przypadków nadużywania alkoholu. W 2018 r. nie było przypadku odebrania 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

Apteki 

Na terenie Gminy Przemęt w 2018 funkcjonowało 5 aptek. 

l.p. 

 

Nazwa apteki 

 

Adres 

1 Apteka Konwalia Kaszczor ul. Cysterska 1, 64-234 Przemęt 

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

3 Apteka Od Serca ul. Jagiellońska 22A, 64-234 Przemęt 

4 Apteka Avena ul. Jagiellońska 20, 64-234 Przemęt 

5 Apteka Buczyńska Bucz ul. Kasztanowa 3, 64-234 Przemęt 

 

XII. Pomoc społeczna. 

 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2018 r. było 340 osób. 208 

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

pieniężnych otrzymało 95 osób natomiast  pomoc w formie  świadczeń niepieniężnych  

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

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

choroba, niepełnosprawność oraz potrzeba ochrony macierzyństwa. 

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

gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem 

programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

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

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma na celu przeciwdziałanie powstawaniu 

zjawisk negatywnych nurtujących społeczeństwo oraz eliminację lub przynajmniej 

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

stanowić przedmiot szczególnej troski ze strony władz lokalnych.  

Działania realizowane w ramach strategii są ukierunkowane na założone cele 

strategiczne.  Na terenie gminy Przemęt mieszkańcy mają możliwość uzyskania  wsparcia na 
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wielu płaszczyznach życia społecznego począwszy od edukacji przedszkolnej do pomocy 

osobom starszym i niesamodzielnym. Lokalne instytucje  wykorzystują swoje zasoby  

i możliwości w celu szerokiego i wszechstronnego wsparcia dla rodzin z terenu gminy Przemęt. 

Pomoc jest zapewniana  różnym grupom odbiorców: dzieciom, młodzieży, 

rodzicom, osobom znajdującym  się w trudnej sytuacji życiowej z różnych powodów. Wsparcie 

obejmuje zarówno potrzeby rozwojowe jak też zapewniana jest pomoc w szeregu innych 

aspektach, mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie w społeczności, zgodnie  

z przyjętymi normami. Szereg realizowanych działań ma charakter profilaktyczny, 

ukierunkowany na ochronę przed zagrożeniami.   

Pojawia się potrzeba wsparcia specjalistycznego dla mieszkańców z terenu 

gminy. Zmiany zachodzące w życiu społecznym są przyczyną pojawiania się różnych 

problemów psychicznych i psychologicznych, z którymi osoby nie radzą sobie samodzielnie,  

a co za tym idzie potrzeby wsparcia w tych aspektach życia grupy i jednostki. Pojawia się 

potrzeba wsparcia psychologicznego. Wskazane jest również stworzenie grup wsparcia i grup 

samopomocowych. Spotkania członków grupy miałyby na celu wzajemną pomoc w radzeniu 

sobie z problemami, załamaniami psychicznymi wynikającymi z choroby, urazu czy 

niepełnosprawności. Przyczyniałyby się do rozładowania negatywnych emocji, mobilizacji do 

pracy nad sobą, nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych, wymiany użytecznych informacji, 

edukowania społeczeństwa i szukania wspólnymi siłami rozwiązań trudnej sytuacji życiowej. 

Należy rozważyć również potrzebę zapewnienia pomocy mieszkaniowej dla osób 

doświadczających przemocy w rodzinie. Można zauważyć, że kierunek realizacji celów 

strategicznych jest prawidłowy i dąży do zaspokajania potrzeb lokalnego środowiska. Spora 

grupa społeczna to osoby starsze, chore i niepełnosprawne, a w związku z tym wskazane są 

działania dodatkowo nakierowane na tę właśnie grupę odbiorców  

(Kluby Seniora, dzienny dom pobytu). 

W styczniu 2018 r. świadczenie wychowawcze było pobierane przez 1246 

rodzin (933 rodziny pobierały świadczenie na pierwsze dziecko, natomiast 313 rodzin pobierało 

świadczenie na 2 i kolejne dzieci), na koniec grudnia 2018 r. świadczenie wychowawcze było 

pobierane przez 1207 rodzin (844 rodziny pobierały świadczenie na pierwsze dziecko, 

natomiast  363 rodziny pobierały świadczenie na drugie i kolejne dzieci  

w rodzinie).W stosunku do liczby rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego  

w styczniu 2018 r. na pierwsze dziecko korzystało 74,88% a na drugie i kolejne 25,12%, 

natomiast w grudniu 2018 r. stosunek ten wynosił 69,93% do 30,07%. 
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Łącznie w 2018 r. na świadczenie wychowawcze wypłacono 12 498 105,60 zł. 

Świadczenia rodzinne wypłacane w 2018 r. przez GOPS w Przemęcie to: zasiłek rodzinny  

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

zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 

dziecka, świadczenie rodzicielskie. 

W styczniu świadczenia rodzinne były pobierane przez 1229 rodzin z czego 839 

rodzin pobierało zasiłki rodzinne na 1585 dzieci, natomiast w grudniu 2018 r. świadczenia 

rodzinne pobierało 1142 rodziny z czego 760 rodzin pobierało zasiłki rodzinne na 1447 dzieci.  

Łącznie w 2018 r. wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 5 859 018,53 zł tj.: 

1. zasiłki rodzinne i dodatki 3 226 373,15 zł, 

2. świadczenia opiekuńcze 2 224 244,68 zł, 

3. świadczenia rodzicielskie 251 400,70 zł, 

4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 157 000,00 zł.  

 

W 2018 r. wypłacane było również świadczenie: zasiłek dla opiekuna.  

W 2018 r. świadczenie to pobierały 3 osoby na łączną kwotę 19 320,00 zł. 

 

XIII. Działalność inwestycyjna. 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2018 r. 203,9 km 

dróg utwardzonych.  

Na dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg utwardzonych w gminie wynosiła: 

1. wojewódzkie asfaltowe ogółem 14,29 km, 

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

3. drogi gminne publiczne ogółem 82,84 km w tym asfaltowe 17,91 km, z kostki 4,77 km 

oraz gruntowe 60,16 km, 

4. drogi gminne wewnętrzne ogółem 25,27 km w tym asfaltowe 8,47 km  i z kostki  

16,80 km. 

W 2018 roku wybudowano ogółem 3,07 km dróg utwardzonych w tym asfaltowe 0,97 km  

i z kostki 2,10 km.  

Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2018 r. 85,36% wszystkich dróg 

utwardzonych, a pod koniec 2018 roku stanowiły 84,14%. Drogi z kostki stanowiły 14,64% 

wszystkich dróg utwardzonych na dzień 1 stycznia 2018 r. i 15,86% na dzień  

31 grudnia 2018. 
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Stan dróg utwardzonych według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, dla dróg 

gminnych publicznych na koniec 2018 roku wynosił średnio 3,88 według skali od 1 do 5. 

Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 17,54 km, natomiast na  

31 grudnia 2018 r. 18,30 km. 

W gminie rozpoczęto w 2018 r. inwestycje dotyczącą budowy kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Solec. Wiązały się one z poniesieniem kosztów w wysokości  

1 268 960,55zł. Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 153,25 m, 

a na koniec 152,25 m. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 

135 230 m na początku oraz 157 141 m na koniec roku. Dostęp do sieci wodociągowej  

w gminie posiada 100% mieszkań.  

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji 

gminy (lub jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła  

135 230 m, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. 157 141. Na dzień 1 stycznia 2018 r. 

podłączonych było 2 776 nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 

podłączonych było 2 842 nieruchomości. 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2018 r. wynosiła 152 490  m, 

a na koniec 153 409 m. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się następująco 

83 889 m kanalizacji grawitacyjnej  i 31 175 kanalizacji ciśnieniowej, na początku oraz  

95 222 m kanalizacji grawitacyjnej oraz 39 080 kanalizacji ciśnieniowej,  na koniec roku. 

Dostęp do sieci wodociągowej w gminie posiada 100% mieszkań. W przypadku sieci 

kanalizacyjnej, dane przedstawiają się następująco, dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej 

stanowi  na koniec 2018 roku posiada 72% mieszkańców gminy. 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji 

gminy (lub jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 83 889 m 

kanalizacji grawitacyjnej  i 31 175 m kanalizacji ciśnieniowej, natomiast na dzień 31 grudnia 

2018 r. 95 222 m kanalizacji grawitacyjnej oraz 39 080 m kanalizacji ciśnieniowej. Na dzień  

1 stycznia 2018 r. istniało 3 074 przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień  

31 grudnia 2018 r. 3 141 przyłączy. 

W 2018 r. nie doszło do ani jednej awarii sieci kanalizacyjnej. Długość czynnej sieci gazowej 

na dzień 31 stycznia 2018 r. wynosiła 0 m. Na początku ubiegłego roku nie istniały czynne 

przyłącza do sieci gazowej. Z sieci gazowej nie korzysta żadne z gospodarstw domowych. 
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XIV. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna. 

Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

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

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

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

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

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

liczbie izb – 4.  

3. przy ul. Wolsztyńskiej nr 2 w Mochach – w budynku znajdują się dwa mieszkania,  

o powierzchni 69,41m2  i 119,61 m2. Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 

189,02 m2, o przeciętnej liczbie izb - 4, 

4. przy ul. Wolsztyńskiej 6 w Mochach – w budynku znajduje się pięć mieszkań,  

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

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

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

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

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

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

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

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

 o  liczbie izb – 3. 

8. przy ul. Przemęckiej nr 22 w Nowej Wsi – w budynku znajdowało się jedno mieszkanie, 

o powierzchni 79,96m2  i liczbie izb – 3 oraz  dwa lokale socjalne jednoizbowe o 

powierzchni 25,00 m2. Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 129,96 m2. 

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2018 r.,  

16 mieszkań i 2 lokale socjalne o łącznej powierzchni 987,03 m2, a na dzień 31 grudnia 2018r. 

– 15 mieszkań o łącznej powierzchni 857,07 m2. Zmniejszenie się liczby tych mieszkań 

związane było z tym, że Gmina Przemęt w 2018 roku dokonała sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Nowej Wsi ul. Przemęcka 22,  

w którym znajdowało się  jedno mieszkanie i dwa lokale socjalne. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 57,13 m2, a ogółem  

w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – 0,06 m2. 
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W 2018 r. nie przydzielono żadnego lokalu mieszkalnego, znajdującego się  

w zasobie gminy. Zasady przyznawania mieszkań  reguluje Uchwała Nr XXXIX/305/09 Rady 

Gminy Przemęt z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali 

mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przemęt. 

Na koniec 2018 roku dwa mieszkania były niewynajmowane. Przyczyną 

niewykorzystywania tych mieszkań był  ich zły stan techniczny. W 2018 r. zakończono 

wszczęte w 2017 roku  jedno postępowanie eksmisyjne, dotyczące opuszczenia lokalu 

mieszkalnego w Mochach ul. Wolsztyńska 6, będącego w zasobach gminy, w rezultacie czego 

wyeksmitowano 3 osoby. Powodem prowadzonego postepowania eksmisyjnego były 

zaległości w czynszu i opłatach z tytułu najmu lokalu mieszkalnego za co najmniej trzy okresy 

płatności. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące  

w zasobie gminy wynosiły łącznie 30.376 zł, a płatnościami dotyczyły 8 mieszkań. Na dzień 

31 grudnia 2018 r. dane te przedstawiały się następująco: zaległości w opłatach za mieszkania 

będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 33.500 zł, a płatności dotyczyły 7 mieszkań. 

W 2018 r. dokonano niżej wymienionych napraw w budynkach, w których 

znajdują się mieszkania stanowiące zasób Gminy Przemęt, w tym: 

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

Wolsztyńskiej 6 w Mochach, 

2. wymieniono częściowo stolarkę budowlaną (drzwi wejściowe i okna  

w pomieszczeniach gospodarczych należących do lokatorów) w budynku przy ulicy 

Akacjowej 4 w Buczu, 

3. pomalowano klatkę schodową i odnowiono elewację  (malowanie) w budynku przy 

ulicy Akacjowej 4 w Buczu, 

Wszystkie mieszkania  będące w zasobie gminy posiadają  łazienki z WC  

i wyposażone są w instalację wodno – kanalizacyjną.  
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Ocenę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy  przedstawia poniższa 

tabela. 

l.p. 

Adres 

budynku  

z lokalami 

mieszkalnymi 

Ilość 

mieszkań 

Rok 

budowy 

Wyposażenie w instalacje 

techniczne 

Ogólna ocena 

stanu 

technicznego 

budynku 

1. 
Bucz ul. 

Akacjowa 2 
2 1991 

elektryczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna i centralnego 

ogrzewania z kotłowni wspólnej, 

wc i łazienka w lokalach, 

dobry 

2. Siekowo 3 B 2 
II poł. 

XIXw. 

Elektryczna, wodociągowa i 

kanalizacyjna, wc i łazienka w 

lokalach, 

dostateczny 

3. 
Osłonin ul. 

Parkowa 6 
1 1903 

Elektryczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna i indywidualne 

centralne ogrzewanie, wc i łazienka 

w lokalu, 

dostateczny 

4. 
Mochy ul. 

Wolsztyńska 2 
2 

ok.  

1930 r. 

Elektryczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna i indywidualne 

centralne ogrzewania, wc i łazienka 

w lokalach, 

zły 

5. 
Mochy ul. 

Wolsztyńska 6 
5 1970 

Elektryczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna i centralnego 

ogrzewania z kotłowni wspólnej, 

wc i łazienka w lokalach, 

dobry 

6. Siekówko 17 1 
przed 

1910r. 

Elektryczna, wodociągowa i 

kanalizacyjna, wc i łazienka w 

lokalu, 

dostateczny 

7. 
Popowo Stare 

ul. Szkolna 17 
2 ok.1910r. 

Elektryczna, wodociągowa i 

kanalizacyjna, wc i łazienka w 

lokalu, ogrzewanie gazem z butli 

gazowej (1 mieszkanie) oraz z 

kotłowni wspólnej dla oddziału 

przedszkola (1 mieszkanie) 

dostateczny 

 

W 2018 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 15 828,41 zł, 

których beneficjentami było 9 osób.  

Podstawą ich przyznania było:  

1. kryterium dochodowe, 

2. normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego, 
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3. wysokość ponoszonych wydatków,  

4. tytuł prawny do zajmowanego lokalu. 

 

Kwota najniższego dodatku wynosiła 42,41 zł, zaś kwota najwyższego dodatku 

wynosiła 364,34 zł. W 2018 r. dokonano sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem 

mieszkalnym, położonym w Nowej Wsi przy ul. Akacjowej 19 (dawny adres Przemęcka 22) 

na działce oznaczonej nr 619/3 o pow. 0,0746 ha. Nieruchomość zabudowana budynkiem 

piętrowym, niepodpiwniczonym, z poddaszem nieużytkowym, mieszcząca na parterze dwa 

pokoje, korytarz i klatkę schodową, a na piętrze dwa pokoje, kuchnię i łazienkę o łącznej 

powierzchni użytkowej 129,96 m2.  Nieruchomość sprzedana została w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego  za cenę wynoszącą 103 030,00 zł.  

Ponadto w 2018 r. Gmina sprzedała w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomość oznaczoną działką nr 619/4 o pow. 0,1100 ha, położoną   

w Nowej Wsi przy ul. Akacjowej za cenę wynoszącą 52 188,90 zł brutto oraz nieruchomość 

oznaczoną działką nr 1111/4 o pow. 0,1113 ha  położoną w Kaszczorze przy ul. Sportowej za 

cenę wynoszącą 59 655,00 zł brutto. 

 

W zasobie gminy w 2018 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne: 

Budynki położone w miejscowości Przemęt: 

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

w Przemęcie oraz 6 lokali użytkowych, 

2. ul. Powstańców Wielkopolskich 5- zabudowania mieszczące 3  lokale użytkowe, 

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

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

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

gospodarczym/garaż, 

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

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

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

Budynki położone w miejscowości Mochy: 

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

filię biblioteki, 

2. ul. Wolsztyńska 8 – budynek mieszczący dwa lokale  użytkowe, 
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3. ul. Wolsztyńska 10 – budynek  Przedszkola Samorządowego z Oddziałem 

Integracyjnym w Mochach, 

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

w Mochach, 

5. ul. Szkolna – zabudowania Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 Budynki położone w miejscowości Kaszczor: 

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

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

galerii i sali koncertowej, 

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

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

Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze wraz z filią biblioteki. 

Budynki położone w miejscowości Bucz: 

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

w Buczu,  

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

z Oddziałem Przedszkolnym, 

3. ul. Kasztanowa – budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, 

4. ul. Kasztanowa 15 – budynek sali wiejskiej wraz z filią biblioteki, 

5. ul. Akacjowa 4 - obiekt mieszczący Przedszkole Samorządowe w Buczu oraz dwa 

lokale mieszkalne. 

Budynki położone w miejscowości Nowa Wieś: 

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

2. ul. Przemęcka 13- budynek sali wiejskiej 

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

Budynki położone w miejscowości Kluczewo: 

1. ul. Przemęcka 8– obiekt sali wiejskiej, 

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

3. ul. Szkolna 23- budynek OSP.  

Budynki położone w miejscowości Perkowo: 

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

w Przemęcie, 

2. ul. Wolsztyńska 7 – budynek świetlicy wiejskiej,  
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3. ul. Powstańców Wielkopolskich 22 – budynek Szkoły Podstawowej. 

Budynki położone w miejscowości Wieleń: 

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

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

wypoczynkowego KROKUS, 

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

Budynki położone w miejscowości Osłonin: 

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

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

Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze, 

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

Budynki położone w miejscowości Radomierz: 

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

Integracyjnymi w  Radomierzu, 

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

Budynki położone w miejscowości Błotnica: 

1. ul. Szkolna 19 – obiekt świetlicy wiejskiej,  

2. ul. Wiejska 11- budynek gospodarczy. 

Budynki położone w miejscowości Biskupice: 

1. Biskupice 35 – obiekt  świetlicy wiejskiej, 

2. Biskupice 14 – budynek mieszczący dawniej szkołę oraz budynek stodoły. 

Budynki położone w miejscowości Siekowo: 

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

2. budynek Przedszkola Samorządowego oraz budynek OSP. 

Budynki położone w miejscowości Siekówko: 

1. budynek dawnej szkoły, 

2. budynek świetlicy wiejskiej, 

3. budynek OSP. 

Budynki położone w miejscowości Starkowo: 

1. budynek sali wiejskiej i OSP  

2. budynek mieszczący Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starkowie. 

Budynki położone w miejscowości Barchlin: 

1. ul. Szkolna- zabudowania świetlicy wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej. 
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Budynki położone w miejscowości Borek: 

1. ul. Szkolna – obiekt sali wiejskiej. 

Budynki położone w miejscowości Górsko: 

1. obiekt sali wiejskiej i OSP. 

Budynki położone w miejscowości Popowo Stare: 

1. ul. Szkolna 17 – budynek mieszczący Oddział Przedszkola Samorządowego w Buczu 

oraz dwa lokale mieszkalne, 

2. ul. Topolowa 2 – obiekt sali wiejskiej. 

Budynki położone w miejscowości Sączkowo: 

1. obiekt sali wiejskiej i OSP. 

Budynki położone w miejscowości Poświętno: 

1. obiekt świetlicy wiejskiej. 

Budynki położone w miejscowości Sokołowice: 

1. obiekt świetlicy wiejskiej. 

Budynki położone w miejscowości Solec: 

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

Budynki położone w miejscowości Solec Nowy: 

1. obiekt sali wiejskiej. 

 

XV. Sprawy obywatelskie. 

W 2018 roku w Gminie Przemęt nie funkcjonował budżet obywatelski.  

W 2018 r. obowiązywała w gminie uchwała nr L/390/2010 Rady Gminy Przemęt 

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

działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi  

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji.  

W 2018 roku zarejestrowano 18 897 korespondencji wpływającej do Urzędu 

natomiast, ilość korespondencji wypływającej wyniosła 15 615. 

W 2018 roku do Wójta Gminy Przemęt wpłynęły 62 wnioski o udostępnienie 

informacji publicznej. Zapytania dotyczyły między innymi: dróg publicznych, zamówień 

publicznych, koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2018 roku nie wydano żadnej 

decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej. 
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Wójt Gminy Przemęt wydał: 

1. 59 Zarządzeń Wójta Gminy Przemęt jako kierownika organu zakwalifikowanych  

w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt pod nr OP.120. 

2. 68 Zarządzeń Wójta Gminy Przemęt jako organu gminy zakwalifikowanych  

w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt pod nr OP.0050. 

3. 104 Upoważnienia zakwalifikowane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt pod  

nr OP.0052. 

4. Pełnomocnictw zakwalifikowanych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt pod  

nr OP.077. 

W sprawozdawczym roku wpłynęły 2 skargi w rozumieniu Kodeksu 

postępowania administracyjnego na działalność Wójta Gminy Przemęt. Obydwie skargi zostały 

rozpatrzone przez Radę Gminy Przemęt negatywnie.  

W sprawozdawczym roku nie wpłynęło żadnych wniosków dot. ulepszenia 

organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, 

ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. 

W sprawozdawczym roku wpłynęło 8 petycji. Przedmiotem petycji było: 

1. oszacowanie podmiotów gospodarczych, które nie korzystają z przyłączy gazowych na 

terenie Gminy Przemęt 

2. prośba o wybudowanie progów zwalniających 

3. petycja w sprawie ścieżki rowerowej w m. Solec 

4. petycja w sprawie wdrożenia w Gminie- rozpowszechnionego w krajach rozwiniętych 

Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii 

5. przekazanie wniosku do podległych Placówek Oświatowych tj. do wszystkich szkół 

podstawowych. 

Pozytywnie rozpatrzono petycję nr 5, negatywnie rozpatrzono petycje nr 2 i 4,  

a w inny sposób rozpatrzono petycje nr 1 i 3. 

Na dzień 1 stycznia 2018 r. funkcjonowało w gminie 51 organizacji 

pozarządowych, w tym 3 fundacje, 15 stowarzyszeń, 15 klubów sportowych, 18 jednostek 

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

51 organizacji pozarządowych, w tym 3 fundacje, 15 stowarzyszeń, 15 klubów sportowych,  

18 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

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

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

l.p. Nazwa Organizacji Nazwa zadania Dotacja 

1.  UKS "Pohl Judo Przemęt" Judo sportem olimpijskim 13 000 zł 

2.  
SKF „Klub Sportowy 

Przemęt Team” 

a) organizacja i udział w treningach, meczach, 

zawodach i innych imprezach sportowych  

i rekreacyjnych 

b) wspieranie klubów sportowych działających 

na terenie gminy Przemęt w zakresie 

popularyzacji walorów rekreacji ruchowej, 

szkolenia i organizowanie zajęć i imprez 

sportowych 

4 200 zł 

3.  HKS "Azymut" Mochy 
Prowadzenie szkolenia w biegu na orientację  

i szachach oraz organizacja imprez biegowych 
29 000 zł 

4.  UKS Gambit Bucz Organizacja treningów i turniejów szachowych 5 000 zł 

5.  PZ LZS Wolsztyn 
Aktywizacja sportowa mieszkańców oraz 

szkolenie dzieci i młodzieży z gminy Przemęt 
74 000 zł 

6.  
KS "KUK-SON" 

Pawłowice 

Szkolenie sportowe w sekcji taekwondo 

olimpijskiego, udział w zawodach sportowych 

w kraju i za granicą 

4 200 zł 

7.  SKS Helios Bucz 

Organizacja i udział w treningach, meczach, 

zawodach i innych imprezach sportowych oraz 

rekreacyjnych. Utrzymanie i udostępnienie 

bazy sportowej. Wspieranie klubów 

sportowych działających na terenie gminy 

Przemęt w zakresie szkolenia sportowego 

43 000 zł 

8.  
Towarzystwo 

Gimnastyczne Sokół 

Spływ kajakowy oraz turniej piłki plażowej  

z okazji 100 rocznicy odzyskania 

niepodległości Polski 

3 100 zł 

9.  UKS Krokus 
Krokusowe Spotkania z Tradycjami Sportów 

Wodnych 
8 200 zł 

10.  Fundacja Piotra Reissa 

Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach 

Ligii Wielkopolsko Lubuskiej dla dzieci  

i młodzieży z Gminy Przemęt 

3 000 zł 

11.  
Stowarzyszenie Kobiet 

"Wędrowniczki" Kaszczor 
Nordic Walking Kaszczor 300 zł 

 

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

l.p. Nazwa Organizacji Nazwa zadania Dotacja 

1.  HKS "Azymut" Mochy 
Narodowy Bieg Stulecia Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości "Od Bałtyku do Tatr" 
5 100 zł 

2.  
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Moch 
XI Rajd Śladami Cystersów 3 000 zł 

3.  

Stowarzyszenie Ochrony 

Dziedzictwa Cystersów na 

Ziemi Kaszczorskiej, 

VII Plener artystyczny i z warsztatami dla 

dzieci 
2 000 zł 
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Wieleńskiej i Osłonińskiej 

"RAZEM" 

4.  
Stowarzyszenie 

aktywnych kobiet Osłonin 

"Spotkanie pokoleń- bodźcem do działań na 

rzecz wsi" 
1 500 zł 

5.  

Stowarzyszenie 

Rencistów, Emerytów 

i Inwalidów KOŁO 

KASZCZOR 

"Powitanie lata"  puszczanie wianków na wodę 600 zł 

6.  
Stowarzyszenie Kobiet 

"Wędrowniczki" Kaszczor 
Warsztaty kulinarne dla Dzieci i Młodzieży 1 300 zł 

7.  UKS Krokus 
Nocne Poezji Śpiewanie 

 
3 600 zł 

8.  
Fundacja "Sztuka dla 

Ludzi" 
Kolonie sztuki Kaszczor- edycja 2 2 900 zł 

 

   

Zadanie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

 

l.p. 

 

Nazwa Organizacji 

 

Nazwa zadania 

 

Dotacja 

 

1.  
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Moch 

Kurs udzielania pierwszej pomocy i kurs 

samoobrony 
2 000 zł 

 

Powyższe zadania zostały wykonane.  

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji 

pozarządowych, nie powierzono wykonania zadań publicznych  oraz nie zlecono realizacji 

zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu 

ofert (Małe granty).  

W 2018 r. odbyło się 25 zebrań wiejskich dotyczących funduszu sołeckiego. 

Poszczególne zebrania wiejskie kształtowały się następująco: 

1. na zebraniu w sołectwie Barchlin, które odbyło się 24.09.2018 r.  

uczestniczyły 23 osoby, 

2. na zebraniu w sołectwie Biskupice, które odbyło się 26.09.2018 r. uczestniczyło 

9 osób, 

3. na zebraniu w sołectwie Błotnica, które odbyło się 17.09.2018 r. uczestniczyło  

21 osób, 

4. na zebraniu w sołectwie Borek, które odbyło się 24.09.2018 r. uczestniczyło 11 osób, 

5. na zebraniu w sołectwie Bucz, które odbyło się 25.09.2018 r. uczestniczyło 28 osób, 

6. na zebraniu w sołectwie Górsko, które odbyło się 24.09.2018 r. uczestniczyło  

16 osób, 
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7. na zebraniu w sołectwie Kaszczor, które odbyło się 18.09.2018 r. uczestniczyło  

25 osób, 

8. na zebraniu w sołectwie Kluczewo, które odbyło się 18.09.2018 r.  

uczestniczyło 21 osób, 

9. na zebraniu w sołectwie Mochy, które odbyło się 12.09.2018 r. uczestniczyło 76 osób 

10. na zebraniu w sołectwie Nowa Wieś, które odbyło się 20.09.2018 r.  

uczestniczyło 21 osób, 

11. na zebraniu w sołectwie Olejnica, które odbyło się 19.09.2018 r. uczestniczyło  

10 osób, 

12. na zebraniu w sołectwie Osłonin, które odbyło się 17.09.2018 r. uczestniczyło  

30 osób, 

13. na zebraniu w sołectwie Perkowo, które odbyło się 18.09.2018 r.  

uczestniczyło 37 osób, 

14. na zebraniu w sołectwie Popowo Stare, które odbyło się 26.09.2018 r.  

uczestniczyło 16 osób, 

15. na zebraniu w sołectwie Poświętno, które odbyło się 26.09.2018 r.  

uczestniczyło 15 osób, 

16. na zebraniu w sołectwie Przemęt, które odbyło się 17.09.2018 r. uczestniczyło  

28 osób, 

17. na zebraniu w sołectwie Radomierz, które odbyło się 11.09.2018 r. uczestniczyły  

32 osoby, 

18. na zebraniu w sołectwie Sączkowo, które odbyło się 14.09.2018 r.  

uczestniczyło 13 osób, 

19. na zebraniu w sołectwie Siekowo, które odbyło się 25.09.2018 r. uczestniczyło  

12 osób, 

20. na zebraniu w sołectwie Siekówko, które odbyło się 26.09.2018 r.  

uczestniczyło 13 osób, 

21. na zebraniu w sołectwie Sokołowice, które odbyło się 26.09.2018 r.  

uczestniczyło 6 osób, 

22. na zebraniu w sołectwie Solec, które odbyło się 19.09.2018 r. uczestniczyło 29 osób 

23. na zebraniu w sołectwie Solec Nowy, które odbyło się 25.09.2018 r.  

uczestniczyło 15 osób, 
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24. na zebraniu w sołectwie Starkowo, które odbyło się 25.09.2018 r. uczestniczyło  

9 osób, 

25. na zebraniu w sołectwie Wieleń, które odbyło się 25.09.2018 r. uczestniczyło  

17 osób. 

 

XVI. Edukacja. 

 

Szkoły. 

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

1. Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu, 

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

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

Samorządowe w Siekowie i Szkoła Podstawowa w Kluczewie, 

4. Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym  

w Kaszczorze, 

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

Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie, Technikum Ekonomiczne w Przemęcie, 

Branżowa Szkoła I stopnia w Przemęcie.  

Ponadto, w gminie w 2018 r. działalność prowadzą 2 szkoły podstawowe niepubliczne  

o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzone przez Stowarzyszenie, w miejscowości 

Starkowo i Radomierz.  

We wrześniu 2018 r. naukę w szkołach publicznych rozpoczęło:  

1. w szkole podstawowej – 1 124 uczniów,  

2. w oddziałach gimnazjalnych - 151 uczniów, 

3. w szkole ponadpodstawowej - 112 uczniów, z tego w technikum ekonomicznym  

29 uczniów, w branżowej szkole I stopnia - 83 uczniów.    

 

W szkołach podstawowych odbywała się nauka języka obcego obowiązkowego 

języka angielskiego, w oddziałach gimnazjum i szkole ponadpodstawowej z języka 

angielskiego i języka niemieckiego.  

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2018 r. średnio 19,76 osób. Najwięcej 

w Szkole Podstawowej w Mochach 22,06 uczniów w klasie. Najmniej w Szkole Podstawowej 

w Kluczewie 16,88 uczniów w klasie. Gmina Przemęt zapewnia uczniom publicznych szkół 

podstawowych i oddziałów gimnazjalnych (szkoły obwodowe) bezpłatny transport i opiekę  
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w czasie przewozu. Na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy  

od I-XII w 2018 roku, wydatkowano kwotę 423 268,66 zł  

Na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej i ośrodków 

edukacyjno-szkolno-wychowawczych wydano kwotę 216 363,79 zł. 

Gmina realizując obowiązki określone w art. 39 ustawy Prawo oświatowe 

pokrywa również rodzicom koszty dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły na podstawie 

zawartej umowy z rodzicami – wydatkowano kwotę 8 428 zł.  

Łącznie w 2018 roku w szkołach prowadzonych przez gminę zgodnie z Kartą 

Nauczyciela zatrudniono 159,09 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 4,07 

stażystów, 18,28 nauczycieli kontraktowych, 40,92 nauczycieli mianowanych 95,82 

nauczycieli dyplomowanych.  
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Zdawalność egzaminów w 2018 roku. 

Egzamin gimnazjalny. 

Gimnazjum  
Liczba 

uczniów 

Historia 

i WOS 

% 

Język 

polski % 

Przyroda 

% 

Matema

tyka % 

Liczba 

uczniów 

Język 

angielski 

podst. % 

Liczba 

uczniów 

Język 

angielski 

rozsz. % 

Liczba 

uczniów 

Język 

niemiecki 

podst. % 

Razem %  

Bucz 42 57,38 72,26 57,26 50,52 38 59,97 38 39,00 4 58,75 56,44 

Kaszczor 22 54,91 71,00 54,82 56,91 16 66,44 16 52,63 6 52,67 58,48 

Mochy 43 60,37 70,23 54,98 46,91 42 57,02 42 39,29 1 98,00 60,97 

Przemęt 40 53,23 60,15 47,25 50,75 31 52,52 31 37,19 9 37,11 48,31 

Gmina 

Przemęt 
--- 56,03 68,04 52,87 49,75 --- 57,24 --- 39,18 --- 49,15 --- 

Gmina 

Siedlec 
--- 53,99 64,47 52,73 46,30 --- 56,71 --- 43,20 --- 48,08 --- 

Gmina 

Wolsztyn 
--- 54,70 64,54 54,70 49,29 --- 68,49 --- 51,43 --- 35,54 --- 

Powiat --- 54,88 65,41 53,81 48,76 --- 63,37 --- 46,88 --- 42,72 --- 

Województ

wo 
--- 58,05 65,87 55,06 50,48 --- 66,47 --- 50,43 --- 50,02 --- 
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Egzamin maturalny 

Przedmiot Przystąpiło Zdało 
Średni wynik 

części 

pisemnej 

Średni wynik 

części   

ustnej 

język  polski 13 13 – 100% 51,46 % 74,5% 

język 

angielski 
13 13 – 100% 59,23 % 57% 

matematyka 13 12 – 92% 60,15 % ------------- 

 

Wyniki maturalnego egzaminu pisemnego 

przedmiot 
TE 

Przemęt 

Powiat 

Wolsztyn 

Wielko- 

polska 
Okręg Kraj 

język polski 51,46 58,37 
56,48 

(52 w tech.) 

55,61 

(50,3 w tech.) 

55 

(50 w tech.) 

język 

angielski 
59,23 73,08 

72,49 

(65 w tech.) 

72,73 

(65,7 w tech.) 

73 

(64 w tech.) 

matematyka 60,15  52,11 
53,82 

(46 w tech.) 

53,42 

(45,7 w tech.) 

56 

(46 w tech.) 

 

Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik 

ekonomista  w Technikum Ekonomicznym w Przemęcie. 

Klasa IV technikum ekonomiczne 

Prowadzenie 

rachunkowości 
Przystąpiło Zdało 

Nie 

zdało 

Wynik 

zdawalnośc

i 

Średni 

wynik części 

Średni 

wynik 

całości 

Cz. pisemna 13 12 1 92 % 70 % 
81% 

Cz. praktyczna 13 12 1 92 % 92  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdawalność 

kraj 

Zdawalność 

województwo 

Zdawalność 

okręg 

Zdawalność 

Przemęt 

76,1 % 73 % 71,7 % 81 % 
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Egzaminy uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Przemęcie, od dnia 01.09.2017 r. 

Branżowa Szkoła I stopnia. 

Uczniowie tej szkoły w zależności od zawodu przystępują do końcowego 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie w Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Poznaniu lub w Cechu Rzemiosł Rożnych. W 2018 uczniowie którzy 

przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sprzedawca i rolnik - 

egzamin w OKE Poznań, zdali część praktyczną na 100 % tylko 1 uczeń nie zdał części 

pisemnej.  

Należy podkreślić, że uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej uczą się  

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

skierowani do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Dokształcania  

i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze.  

W gminie 2018 roku kontrolowano obowiązek nauki zgodnie z wykazem 

uczniów urodzonych w latach 2000-2002 - wszyscy uczniowie realizowali obowiązek nauki.  

Na prowadzenie szkół samorządowych Gmina Przemęt wydatkowała w 2018 roku kwotę 

14.001.267,75 zł. 

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

następująco: 

1. Zespół Szkół w Przemęcie – 9 963,41 zł. 

2. Szkoła Podstawowa w Mochach – 9 846,75 zł. 

3. Szkoła Podstawowa w Buczu – 10 739,94 zł. 

4. Szkoła Podstawowa w Kaszczorze – 10 093,25 zł. 

5. Szkoła Podstawowa w Kluczewie – 9 366,05 zł. 

Przedszkola. 

W 2018 roku funkcjonowało 6 przedszkoli gminnych, w tym 3 z oddziałami 

integracyjnymi oraz  1 gminny oddział przedszkolny w szkole podstawowej:  

1. Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu, 

2. Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze, 

3. Przedszkole Samorządowe w Siekowie, 

4. Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach, 

5. Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi,  

6. Przedszkole Samorządowe w Przemęcie, 
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7. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu.  

Ponadto na terenie gminy Przemęt funkcjonowały 2 przedszkola niepubliczne prowadzone 

przez Stowarzyszenie - w Starkowie i w Radomierzu, które łącznie oferowały 155  miejsc 

wychowania przedszkolnego.   

Do gminnych przedszkoli w 2018 roku od I - VIII uczęszczało 524 dzieci z roczników:  

 

 

Przedszkole 

 

 

2,5 letnie 

(UR. 2015) 

3 latki 

(UR.2014) 

4 latki 

(UR. 2013) 

5 latki 

(UR.2012) 

6 latki  

(UR. 2011) 

7 latki 

(UR.2010) 

BUCZ 3 32 34 34 6 2 

MOCHY 0 14 24 29 32 0 

NOWA WIEŚ  2 7 9 11 9 0 

PRZEMĘT 2 15 33 34 26 0 

KASZCZOR 6 15 24 20 26 0 

SIEKOWO 0 5 11 18 16 0 

ODZIAŁ „O” 

W SZKOLE 

SP W BUCZU 

0 5 0 0 24 1 

RAZEM 13 88 135 146 139 3 

 

Do gminnych przedszkoli w 2018 roku od IX - XII uczęszczało 512, z roczników:  

PRZEDSZKOLE 
2,5 letnie 

(UR.2016) 

3 latki 

(UR.2015) 

4 latki 

(UR.2014) 

5 latki 

(UR.2013) 

6 latki 

(UR.2012) 

7 latki 

(UR.2011) 

BUCZ 0 19 43 35 12 0 

MOCHY 1 18 24 26 30 0 

NOWA WIEŚ 1 3 10 8 11 0 

PRZEMĘT 0 23 22 34 34 0 

KASZCZOR 3 20 18 25 22 O 

SIEKOWO  1 5 13 15 15 0 

ODZIAŁ „0” W 

SZKOLE SP W 

BUCZU 

0 0 0 0 20 1 

RAZEM 6 88 130 143 144 1 

 

Gmina Przemęt na podstawie art. 32 ust. 7 zapewnia dzieciom  bezpłatny 

transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkoli. Jednocześnie realizując obowiązki 

określone w art. 32 ust. 5 ustawy Prawo oświatowe pokrywa również rodzicom koszty dowozu 

dziecka niepełnosprawnego do przedszkola na podstawie zawartej umowy  

z rodzicami – wydatkowano od IX - XII 2018 roku kwotę 284,16 zł. 
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W 2018 roku na prowadzenie gminnych przedszkoli gmina wydała 3 917 826,79 zł 

Podsumowanie 

Łącznie Gmina Przemęt w 2018 roku wydatkowała na oświatę i wychowanie 22 964 285,49 zł, 

w tym: 

1. na wydatki bieżące – 22 295 801,51 zł, 

2. na wydatki majątkowe – 668 383,98 zł. 

Dochody w zakresie oświaty i wychowania w 2018 roku wyniosły łącznie 17 535 456,78 zł,  

w tym: 

1. subwencja oświatowa – 15 301 301,00 zł; 

2. dotacje celowe z budżetu państwa – 790 595,54 zł; 

3. dochody własne – 905 547,75 zł; 

4. środki na dofinansowanie inwestycji – 538 012,49 zł. 

 

Na realizację wszystkich zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2018 roku 

Gmina Przemęt dołożyła ze środków własnych kwotę 5 428 828,71 zł. 

Wójt Gminy Przemęt w 2018 r. przyznał 53 uczniom pomoc materialną  

o charakterze socjalnym na łączna kwotę 23 560,00 zł. 

Gmina we wrześniu 2018 roku również otrzymała środki finansowe na dotację 

podręcznikową w ramach programu rządowego w wysokości 159 882,20 zł. 

W gminie w 2018 r. funkcjonowały 4 biblioteki w Przemęcie, Mochach, Buczu 

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

znajdujący w Przemęcie, ul. Jagiellońska 16. 

W bibliotece w Przemęcie księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił  

8 052 woluminów, zaś na koniec roku – 8 137 woluminów. Na początku roku zarejestrowano  

507 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczby te wynosiły 440. W ciągu roku  

z usług biblioteki skorzystało 4 251 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie  

z 6 815 woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o 293 pozycje. 

W bibliotece w Mochach księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 8 050 

woluminów, zaś na koniec roku – 8 185 woluminów. Na początku roku zarejestrowano  

366 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczby te wynosiły 348. W ciągu roku  

z usług biblioteki skorzystało 2 901 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie  

z 5 943 woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o 300 pozycji. 
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W bibliotece w Buczu księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił 8 728 

woluminów, zaś na koniec roku – 8 553 woluminów. Na początku roku zarejestrowano 412 

czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczby te wynosiły 381. W ciągu roku z usług 

biblioteki skorzystało 4 050 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie z 7 065 

woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o 327 pozycji. 

W bibliotece w Kaszczorze księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosił  

6 518 woluminów, zaś na koniec roku – 6 459 woluminów. Na początku roku zarejestrowano 

311 czytelniczek i czytelników, zaś na koniec roku liczby te wynosiły 293. W ciągu roku  

z usług biblioteki skorzystało 2 017 czytelniczek i czytelników, którzy skorzystali łącznie  

z 4 877 woluminów. W poprzednim roku wzbogacono zbiory bibliotek o 275 pozycji. 

W przeliczeniu na 1 mieszkańca, łączna liczba woluminów wynosiła 2,23 na 

dzień 1 stycznia 2018 r. oraz 2,22 na dzień 31 grudnia 2018 r. W 2018 roku na zakup zbiorów 

bibliotecznych wydano 28 362,38 zł. 

Poszczególne biblioteki zatrudniały 6 pracownic. W ciągu roku struktura zatrudnienia 

zmniejszyła się o 1 pracownicę z powodu rozwiązania stosunku pracy. 

W poszczególnych bibliotekach użytkowano 5 komputerów, w tym 0 komputerów  

z dostępem do szerokopasmowego Internetu.  

W 2018 r. biblioteki Gminnego Centrum Kultury i biblioteki w Przemęcie 

zorganizowały następujące wydarzenia: 

1. Gra terenowa dla młodzieży pn. Cudze znacie swoje zachwalacie- gra miała na celu 

promocję walorów turystycznych gminy Przemęt oraz biblioteki. 

2. Konkurs Cudze znacie, a swoje zachwalacie miał na celu promocję wiedzy zawartej  

w książkach o tematyce gminy Przemęt. 

3. Quiz czytelniczy Kocham Cię Polsko miał na celu organizacje czasu wolnego 

młodzieży podczas wakacji oraz upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 

4. Akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom odbywała się w bibliotekach przez cały rok. Miała 

na celu promocję czytelnictwa i biblioteki. W akcji brali udział przedszkolacy  

i uczniowie klas I-III SP w Przemęcie. 

5. Czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś - warsztaty biblioteczne  

z okazji Dnia Pluszowego Misia odbyły się 26.11.2018 r. Wzięło w nich udział  

30 przedszkolaków z Przemętu. 
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6. Podczas warsztatów odbyło się głośne czytanie bajek o misiach, zabawy animacyjno- 

ruchowe oraz zajęcia plastyczne z misiem w tle. 

7. Warsztaty edukacyjne pt. „Marmurkowe bombki” to niezwykłe zajęcia rozwijające 

wyobraźnię i kreatywność dziecięcą, które dostarczyły wiele uśmiechu, radości  

i satysfakcji. Każde dziecko wybierało sobie kolory farb i za pomocą patyczków 

tworzyły wzory, które potem przenosiły na styropianową bombkę. Zapakowane pięknie 

bombki dzieci zabrały do domu aby pochwalić się rodzicom efektem swojej pracy. 

8. Wiosna tuż, tuż „– zajęcia edukacyjno-plastyczne - Gdzie jest wiosna? Czy już do nas 

idzie? Gdzie jej szukać? W oczekiwaniu na nią odpowiedzi na pytania dzieci szukały w 

książkach. Na warsztatach dzieci poznały szereg utworów związanych z tematyką 

wiosenną. Podczas zajęć przedszkolaki wykonały z papieru wiosenne drzewka oraz 

posadziły przebiśniegi na tekturowych tackach. Z wykonanych prac powstała piękna 

wystawa, którą mogli oglądać czytelnicy odwiedzający bibliotekę. 

9. W bibliotece zorganizowano wystawy promujące czytelnictwo - wystawy nowości 

wydawniczych, wystawy tematyczne, okolicznościowe, nawiązujące do rocznic 

historycznych i ważnych wydarzeń w roku. 

10. Głośne czytanie wierszy patriotycznych i legend polskich, połączone ze wspólnym 

śpiewaniem z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości pt. „Niepodległa. 

11. „Z książką za pan brat”- z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, 

12. „Zeszyt lektur trzecioklasisty” – konkurs, 

13. Spotkanie autorskie z pisarzem i podróżnikiem Łukaszem Wierzbickim,  

14. „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”, 

15. „Od trzeciego roku, bez książki ani kroku”- spotkania czytelnicze, 

16. „Bajka jest dobra na wszystko” – Dzień Postaci z Bajek, 

17. „Okazjonalny Dyskusyjny Klub Książki”- spotkania dla dorosłych, 

18. „Łamigłówki dla każdej główki” – konkurs zagadkowy dla dzieci, 

19. Spotkanie autorskie z Antonim Fornalskim pt. „Powstanie wielkopolskie w Przemęcie 

i okolicy”,  

20. Spotkania cykliczne „Dzień dobry biblioteko” pt. „Mieszkamy w książce” dla 

przedszkolaków ze Starkowa,  

21. „Łamigłówki dla każdej główki” – konkurs zagadkowy dla dzieci,  

22. „Świetlne warsztaty na dywanie po Iranie”, 

23. Indiańska wioska – warsztaty,  
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24. Mali badacze – eksperymenty,  

25. Dziś Ani Miś – wesołe wariacje,  

26. Lekcja biblioteczna pt. „Witaj biblioteko” dla kl. II,  

27. Spotkanie z dziećmi z Przedszkola z Przemętu pt. „Cześć biblioteko”,  

28. Bibliotekarz w gościnie w Starkowie,  

29. Zajęcia dla przedszkolaków  pt. „Kolorowe ptaki”,  

30. Warsztaty „Kolorowy świat decoupage”,  

31. „Tęczowe dary” – warsztaty,  

32. Przedstawienie teatralne dla dzieci „Każda mądra głowa zna magiczne słowa”,  

33. „Wakacje na podwórku” – zajęcia dla dzieci uczestniczących w wakacjach  

w bibliotece, 

34. „Biblioteczny kącik poezji Z. Herberta” – wystawa książkowa, 

35. „Jesienne wierszyki dla przedszkolaka” – głośne czytanie dla przedszkolaków,  

36. „Książki znane i lubiane w bibliotece” – wycieczka do biblioteki uczniów,  

37. „Wierszyki patriotyczne w przedszkolu” – głośne czytanie dla przedszkolaków,  

38. „Opowieści kolumbijskie” spotkanie autorskie dla uczniów kl. III i IV SP z Przemętu,  

39. „Złota gwiazdka z Emilią Kiereś” – spotkanie autorskie, 

40. „Książki mojego dzieciństwa, do których lubię wracać” – warsztaty biblioteczne dla 

uczniów klas VI mające na celu promocję czytelnictwa. W wydarzeniach tych wzięło 

udział 4 994 mieszkańców. Biblioteki poniosły w związku z tymi wydarzeniami 

wydatki w kwocie 20 173,61 zł. 

W 2018 roku budżet biblioteki wynosił 327 000,00 zł. 

 

XVII. Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice. 

W gminie w 2018 r. funkcjonowało Gminne Centrum Kultury i Biblioteka  

w Przemęcie. Budynek GCKiB w Przemęcie jest dostosowany do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami.  

W 2018 r. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie zorganizowało następujące 

wydarzenia: 

1. 6 stycznia 2018 r., o godz. 11:00 mszą św. w przemęckiej farze  rozpoczęły się Gminne 

Obchody 99 rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Po nabożeństwie  

z udziałem licznych delegacji, pocztów sztandarowych, mieszkańców i zaproszonych 
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gości uroczystym pochodem przemaszerowano na Rynek im. Ks. Mojżykiewicza, gdzie 

złożono kwiaty przed tablicami pamiątkowymi. 

2. WOŚP – 26 Finał WOŚP odbył się 14.01.2018 r.. Już po raz kolejny GCKiB  

w Przemęcie przyłączyło się do organizacji zbiórki na rzecz fundacji Jerzego Owsiaka. 

W programie artystycznym wystąpiły dzieci,  zespoły oraz kluby lokalne  

z terenu Gminy Przemęt.  Zbiórkę przeprowadzało 30 wolontariuszy. Łącznie została 

zebrana kwota: 11 893,24 zł.     

3. Młodzieżowa Orkiestra Dęta GCKiB w Przemęcie, w dniu 4 lutego 2018 r. 

zorganizowała koncert karnawałowy pt. „30 lat minęło jak ...”. Był to koncert 

podsumowujący jubileusz 30-lecia działalności orkiestry. W koncercie wystąpiły 

mażoretki „Vena” oraz zespół wokalny „Gioielli” GCKiB w Przemęcie. 

4. Dzień Kobiet – impreza odbyła się 8 marca w sali GCKiB w Przemęcie, wystąpili:                  

z koncertem Andrea Lattari - włoski piosenkarz oraz kabaret Buczanki 

5. Święto Konstytucji 3 Maja – w tym roku obchody Święta Konstytucji 3 Maja miały 

wyjątkowy charakter. Obok świętowania wydarzeń z 1791 roku, był to także dzień 

upamiętnienia osoby Pułkownika Stanisława Siudy – Powstańca Wielkopolskiego  

z Błotnicy, Kawalera Orderu Virtuti Militari. To właśnie jemu poświęcono odnowiony 

skwer w rodzinnej Błotnicy oraz dwie, odsłonięte tego dnia, pamiątkowe tablice. 

Uroczystości dały początek gminnym obchodom setnej rocznicy wybuchu powstania 

wielkopolskiego oraz wyzwolenia Przemętu.  

6. Jubileusz 5 -lecia mażoretek „Vena” GCKiB w Przemęcie, odbył się 11 maja 2018r. 

na sali bankietowej w Starkowie. Podczas koncertu zaprezentowały się wszystkie grupy 

wiekowe mażoretek „Vena”. W koncercie wzięli udział zaproszeni goście, rodziny 

młodych artystów, ale także mieszkańcy gminy Przemęt i nie tylko. 

7. Przemęckie Święto Szparaga –impreza odbyła się 2 czerwca przy Restauracji „Stara 

Mleczarnia” w Mochach. Podczas tej imprezy miały miejsce występy artystyczne 

przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej w Mochach a także zespołów 

działających przy GCKiB w Przemęcie - Zespołu Wokalnego „Gioielli”, Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej oraz Grupy Mażoretek „Vena”. 

8. Realizacja operacji pn. „Szparagi – złoto z ziemi – Smak Naszego Regionu”-  

W 2018 roku  Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie  w partnerstwie  

z Gminą Przemęt, plantatorami szparagów z ziemi przemęckiej i Polskim Związkiem 

Producentów Szparagów  realizowało operacje pn.„Szparagi – złoto z ziemi – Smak 
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Naszego Regionu” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów wiejskich na 

lata 2014 -2020, plan operacyjny na lata 2018 -2019.   Łączna kwota  dofinansowania 

operacji wyniosła 23.175,75 zł. Celem realizacji operacji było zwiększenie 

zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. 

Projekt realizowany był przy współpracy producentów i przetwórców szparagów  

z terenu Gminy Przemęt. W Mochach dnia 2 czerwca 2018 odbyła się   konferencja 

naukowa „Szparagi – złoto z ziemi  - Smak Naszego Regionu”, która poruszyła między 

innymi temat zwiany z certyfikacją przemęckiego szparaga. W ramach konferencji 

odbył się również: festyn rodzinny, pokaz kulinarny, konkurs kulinarny  

w ramach Festiwalu Szparagowego Smaku oraz  pokaz sortowania i obróbki szparagów. 

Ponadto w 10 gospodarstwach uprawiających szparagi zostały zorganizowane „Dni 

otwarte”. W ramach operacji zostały  również wydane: ulotki promocyjne, prospekty 

promocyjne, banery reklamowo – informacyjne, i publikacja książkowa dla dzieci 

„Zdrowa rodzinka Szparaga Szymka”. 

9. Powitanie Lata – impreza odbyła się 24 czerwca na plaży przy Hotelu „Trzy Jeziora” 

w Wieleniu. Podczas imprezy z programem artystycznym wystąpiły m.in. dzieci  

z przedszkoli oraz szkół z terenu naszej gminy, a także zespoły działające przy GCKiB  

w Przemęcie. Odbył się także koncert zespołu disco polo M-POWER.  

10. „Rżnięcie po dawnemu” czyli żniwa naszych przodków - 15 lipca 2018 roku wspólnie 

z mieszkańcami wsi Kluczewa, Radą Sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich została 

zorganizowana impreza „Rżnięcie po dawnemu” czyli żniwa naszych przodków. 

Impreza miała na celu przybliżenie metod dawnego żniwowania. Jak również  

pokazanie jej  uczestnikom bogatej kultury regionu, zwyczajów i tradycji związanych  

z najważniejszymi pracami polnymi polskiej wsi. 

11. Średniowieczny Jarmark Cysterki – impreza odbyła się 8 września na placu przy 

kościele św. Jana Chrzciciela w Przemęcie. Największymi atrakcjami podczas tej 

imprezy były: olimpiada cysterska - konkurencje sprawnościowe dla przedszkolaków  

i uczniów szkół podstawowych, pokazy walk wojów, inscenizacje nawiązujące do 

historii naszego regionu, stoiskami rzemiosł dawnych, wystawy, prezentacje kulinarne 

kół gospodyń wiejskich a także turniej łuczniczy dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą 

wieczoru był Andrzej Sikorowski z zespołem POD BUDĄ. 

12. Jubileusz Zespołu Wokalnego „Gioielli” - odbył się 26 października. Podczas 

koncertu z repertuarem piosenek filmowych wystąpili wszyscy członkowie zespołu.  
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W koncercie wzięli udział zaproszeni goście, rodziny młodych artystów, ale także 

mieszkańcy gminy Przemęt i nie tylko. 

13. Święto Niepodległości – Święto to było kulminacyjnym wydarzeniem obchodów setnej 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. O godzinie 11:00  

w przemęckim kościele farnym rozpoczęła się uroczysta msza św. za Ojczyznę  

z udziałem licznych delegacji, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości.  

Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali pod pomnik NMP przy ul. Powstańców 

Wlkp., miejsce w którym upamiętnione zostały osoby z Przemętu. Dla uczczenia tej 

radosnej rocznicy, podczas obchodów przy pomniku, wypuszczono sto białych  

i czerwonych balonów.  

14. Mikołaj – Spotkanie z Mikołajem odbyło się 6 stycznia 2018 r. na scenie za salą GCKiB 

w Przemęcie. W programie artystycznym wystąpiły zespoły działające przy GCKiB w 

Przemęcie  Młodzieżowa Orkiestra Dęta, zespół wokalny „Gioielli” oraz odbył się 

pokaz wozów strażackich OSP w Przemęcie. Punktem kulminacyjnym była wizyta 

Świętego Mikołaja z niespodzianką dla każdego dziecka z terenu Gminy Przemęt.     

w tym następujące koncerty: 

1. Koncert polskich kolęd i pastorałek pt. „ Kolęda jest Kobietą”, odbył się 28.01.2018r. 

w dawnym kościele ewangelickim  w Kaszczorze. 

2. Koncert Jacka Kotlarskiego z zespołem – odbył się 12 października w sali GCKiB  

w Przemęcie.  

3. W niedzielę, 4 listopada 2018 r., w dawnym kościele ewangelickim w Kaszczorze, 

odbył się nastrojowy koncert grupy muzycznej Mus Trio wspieranej wokalnie przez 

Sarę Kicińską pt. „Muzyczne Zaduszki”.  

4. 28 grudnia br. w sali dawnego kościoła ewangelickiego w Kaszczorze odbył się koncert 

zespołu Jerzy Filar TRIO. Występ, zatytułowany „Kolędy i Pastorałki  

z Krainy Łagodności”. 

5. Koncert Bożonarodzeniowy – odbył się 15 grudnia w sali GCKiB w Przemęcie. Podczas 

koncertu wystąpiły zespoły działające przy Gminnym Centrum Kultury  

i Bibliotece w Przemęcie – Zespół Wokalny „Gioielli”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, 

Grupa Mażoretek „VENA” oraz Grupa Teatralna „Zaczarowana Dorożka”.  
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Konkursy: 

1. Gminno – Powiatowy Konkurs Recytatorski Przedszkolaków „Wiosna małej poezji”- 

odbył się 21 marca. Wzięło w nim udział 33 przedszkolaków z trzech gmin powiatu 

wolsztyńskiego. 

2. Powiatowy Konkurs Recytatorski „Mali Recytatorzy” - odbył się w dniach 18 i 19 

kwietnia, wzięło w  nim udział 50 uczniów z klas I – VII szkół podstawowych z terenu 

gminy Przemęt. 

3. W ramach realizacji projektu „Szparagi – złoto ziemi – Smak Naszego Regionu” odbył 

się konkurs kulinarny na „Najciekawszą szparagową potrawę”. Konkurs skierowany 

był do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Przemęt i odbył  się podczas Festiwalu 

Szparagowego Smaku w dniu 2 czerwca 2018 roku. W konkursie udział wzięło 7 Kół 

Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Przemęt. 

4. Konkurs Wiedzy o Historii i Tradycji Regionu pt. „Osiem wieków Ziemi Przemęckiej 

–bliżej historii, kultury i przyrody” - odbył się 29 listopada. Wzięli w nim udział 

uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie klas gimnazjalnych z terenu gminy 

Przemęt. Konkurs ten skupia młodych miłośników i znawców lokalnej historii. 

Konkursowi, który ma formę pisemnego testu, towarzyszy także wyjazd uczestników 

do placówki muzealnej i ciekawych historycznie miejsc w Wielkopolsce. W 2018 roku 

uczestnicy konkursu wzięli udział w wycieczce do Muzeum Powstania 

Wielkopolskiego. 

5. Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Powstańczej i Patriotycznej – odbył się  

7 listopada w sali GCKiB w Przemęcie. Wzięło w nim udział 9 uczniów ze szkół 

podstawowych i 3 klasy gimnazjum. 

6. Gminny Konkurs Pieśni Powstańczej i Patriotycznej – odbył się 21 listopada w sali 

GCKiB w Przemęcie. Wzięło w  nim udział 26 uczniów ze szkół podstawowych  

i 3 klasy gimnazjum. 

7. Gminny Konkurs Plastyczny „Laurka dla Powstańca” - odbył się 10 grudnia w sali 

GCKiB w Przemęcie. Wzięło w  nim udział 55 uczniów ze szkół podstawowych  

i 3 klasy gimnazjum. 
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Konferencje: 

1. Konferencja popularnonaukowa pn. „600 lat przemęckich cystersów” - odbyła się  

14 kwietnia w zabytkowych pomieszczeniach przemęckiego klasztoru. Podczas 

konferencji z wykładami gościli znakomici znawcy historii. Publiczność wysłuchała aż 

dziewięciu odczytów. Konferencji towarzyszyła wystawa zabytkowych ornatów 

pocysterskich oraz starodruków.  

2. Konferencja „Szparagi – złoto z ziemi – Smak Naszego Regionu” - W 2018 roku  

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie  w partnerstwie  z Gminą Przemęt, 

plantatorami szparagów z ziemi przemęckiej i Polskim Związkiem Producentów 

Szparagów realizowało  operacji pn. „Szparagi – złoto z ziemi – Smak Naszego 

Regionu” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów wiejskich na lata 2014 - 

2020, plan operacyjny na lata 2018 -2019. Jednym z głównych działań operacji było 

zrealizowanie  jednodniowej konferencji naukowej „Szparagi złoto z ziemi – Smak 

Naszego Regionu”. Odbyła się ona 2 czerwca 2018 roku w restauracji „Stara 

Mleczarnia” w Mochach.   Podczas konferencji poruszane tematy związane produkcją 

szparaga oraz możliwościami rejestracji przemęckiego szparaga.  

Imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne.  

Już od wielu lat Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie jest 

głównym organizatorem bardzo popularnych w naszym regionie rajdów rowerowych  

i pieszych. W wyprawach tych uczestniczą miłośnicy aktywnego wypoczynku zarówno z 

gminy jak i spoza regionu. Cechą charakterystyczną naszych rajdów jest fakt, iż zawsze mają 

one swój temat związany z poznaniem ciekawych miejsc regionu. W roku 2018 zostały 

zrealizowane poniższe rajdy rowerowe i piesze: 

1. IX Dziecięcy Przemęcki Rajd Rowerowy „Mundialowa wyprawa rowerowa dla 

dziewczyn i chłopaków” odbył się on 10 czerwca 2018 roku i uczestniczyło w nim  

98 osób. 

2. IV  Przemęcki Rajd NORDIC WALKING „DALEKO JESZCZE” , który odbył się  

22 kwietnia 2018 roku  i uczestniczyło w nim  32 osób. 

3. 27 Przemęcki Rajd Rowerowy „Szlakiem kapliczek”, który odbył się 16 września 2018 

i uczestniczyło w nim 46 osób. 
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Udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych Wrocław 2018. 

Promocja Gminy Przemęt na Międzynarodowych Targach Turystycznych we 

Wrocławiu. W dniach 23-25.02.2018 r. w Hali Stulecia wśród ponad setki wystawców swoją 

ofertę turystyczną prezentowała Gmina Przemęt. Stoisko po raz kolejny zostało docenione 

przez organizatorów i nagrodzone statuetką „Złoty Wystawca” 

Pokazy teatralne. 

Pokaz teatralny „W mroku światełka błysk” który odbył się 9 listopada 2018 

roku. Była to impresja słowna muzyczna złożona z wierszy Stanisława Grochowiaka, Jarosława 

Iwaszkiewicza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i piosenek  Andrzeja Sikorowskiego.  

Dzieci inscenizowały utwory muzyczne i wiersze. Wykorzystane zostały różne formy 

sceniczne tj. ruch, elementy pantomimy.  

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział ok. 14 625 mieszkanek  

i mieszkańców. Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 150 505,56 

zł. Przy Gminnym Centrum kultury i Bibliotece w Przemęcie funkcjonują następujące grupy 

artystyczne: 

1. Zespół Wokalny „Gioielli” - w 2018 roku zespół obchodził jubileusz 15-lecia swej 

działalności. Na początku roku po przeprowadzonym naborze do zespołu dołączyła 

grupa dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Obecnie liczy 18 osób. Występy zespołu „Gioielli” 

uświetniły wiele imprez organizowanych na terenie gminy Przemęt m.in. Powitanie 

Lata, Przemęckie Święto Szparaga, Jubileusz 50-lecia Par Małżeńskich.  

W maju 2018 roku starsi członkowie zespołu gościli z wizytą w zaprzyjaźnionej  

z powiatem wolsztyńskim litewskiej gminie Ejszyszki (rejon Soleczniki). Młodzi 

wokaliści często biorą udział w konkursach i przeglądach piosenki. W 2018 roku 

zdobywali oni laury m.in. w:-XXII Przeglądzie Piosenki Religijnej w Świętnie – 

wyróżnienie, Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Patriotycznej w Kielcach – III 

miejsce, XI Przeglądzie Talentów „Rozwiń skrzydła” w Lesznie - Nagroda Specjalna 

Jacka Piskorza – dyrektora artystycznego przeglądu, kompozytora, dyrygenta. 

2. grupa teatralna „Zaczarowana Dorożka”, która działa od 2009 roku. W grupie 

uczestniczy ok.13 osób – uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Przemęt . 

Zaczarowana dorożka ma na swoim koncie ok. 20 spektakli. Dodatkowo członkowie 

grupy biorą udział w różnych imprezach organizowanych przez GCKiB w Przemęcie 

np. Koncert Bożonarodzeniowy. WOŚP. 
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3. kółko plastyczne działające przy GCKiB w Przemęcie. W zajęciach plastycznych 

uczestniczy 15 osób – uczniowie szkół podstawowych. Dzieci podczas cotygodniowych 

zajęć poznają różne techniki malarskie. Prace wykonane przez członków grupy można 

podziwiać na korytarzu GCKiB w Przemęcie. 

4. grupa Mażoretek „VENA” - grupa taneczna działająca od 2013 roku, w której 

uczestniczy 67 dziewczyn w trzech grupach – junior, kadet, senior. W 2018 roku 

Mażoretki „VENA” obchodziły jubileusz 5-lecia istnienia. Wraz z Młodzieżową 

Orkiestrą Dętą uświetniają wszystkie imprezy gminne  oraz reprezentują gminę na 

różnych festiwalach i przeglądach Orkiestr Dętych 

5. Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Przemęcie - Orkiestra dęta została założona  

w styczniu 1987 r. i działa przy GCKiB w Przemęcie. Obecnie orkiestrę prowadzą: 

Jarosław Przewoźniak, Tomasz Chełpiński i Łukasz Wojciechowski. Prezesem 

orkiestry jest Robert Pochanke. Młodzieżowa Orkiestra Dęta i mażoretki „Vena”,  

w dniu 24 czerwca 2018 r. uczestniczyli w XXVIII Regionalnym Przeglądzie 

Amatorskich Orkiestr Dętych „O kleczewską wieżę” - Kleczew 2018. Nasza orkiestra 

zdobyła zaszczytne 3 miejsce w kategorii muzyki marszowej. Obecnie orkiestra liczy 

35 osób z przewagą młodzieży szkolnej. Najmłodszy członek orkiestry ma 9 lat,  

a najstarszy jest związany z orkiestrą od początku jej założenia. Orkiestra już na stałe 

zapisała się w tradycji i rozwoju kultury naszej okolicy. Stanowi oprawę muzyczną 

podczas uroczystości kościelnych, świeckich i świętach państwowych. Uczestniczyła 

również w festiwalach orkiestr dętych min. w Śmiglu, Pyzdrach, Wolsztynie, Słupcy, 

Rychwale, Włoszakowicach, Osiecznej, Ustce i Karpaczu. Jednym słowem występując 

od Tatr do Bałtyku. 

6. Uniwersytet Trzeciego Wieku- działa od 2017 roku i zrzesza 43 seniorów w wieku 

50+, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach. W ramach UTW działa 6 sekcji: zdrowia, 

aerobiku, rękodzieła, języka angielskiego, komputerowa i rowerowa. 

7. Koła gospodyń wiejskich - Na terenie Gminy Przemęt działa 18 Kół Gospodyń 

Wiejskich: KGW Biskupice, KGW Błotnica, KGW Borek,  KGW Bucz, KGW 

Kaszczor, KGW Kluczewo, KGW Mochy, KGW Nowa Wieś, KGW Osłonin, KGW 

Perkowo, KGW Popowo Stare, KGW Przemęt, KGW Radomierz, KGW Sączkowo, 

KGW Siekowo, KGW Siekówko, KGW Solec, KGW Starkowo.  

8. Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie podczas realizacji imprez takich jak: 

Przemęckie Święto Szparaga – Festiwal szparagowego smaku oraz Średniowiecznego 
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Jarmarku Cysterskiego współpracowały następujące koła: KGW Mochy, KGW 

Błotnica, KGW Kaszczor, KGW Starkowo, KGW Radomierz, KGW Perkowo, KGW 

Kluczewo, KGW Popowo Stare, KGW Przemęt. 

 

XVIII. Przedsiębiorcy. 

Na koniec 2018 r. liczba wszystkich aktywnych podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą na terenie Gminy Przemęt wynosiła 850. Natomiast liczba 

wykreślonych na stałe z ewidencji podmiotów wynosiła 726. 

W 2018 r. zarejestrowano w Gminie Przemęt 133 nowe podmioty gospodarcze, w tym: 

• 4 jako osoby prawne prowadzące działalności gospodarczą, 

• 4 jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej 

• 125 jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

W 2018 r. wykreślono w Gminie Przemęt 35 działalności gospodarczych  

na wniosek przedsiębiorcy. 

W 2018 r. zawieszono w Gminie Przemęt 41 działalności gospodarczych  

na wniosek przedsiębiorcy. 

W 2018 r. 107 razy dokonano zmian we wpisie działalności gospodarczej  

na wniosek przedsiębiorcy. 

W 2018 r. 19 razy wznowiono prowadzenie działalności gospodarczej  

na wniosek przedsiębiorcy.  

Najczęściej rejestrowanym rodzajem nowej działalności gospodarczej wg kodów PKD były: 

1. 4120Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych  

i niemieszkalnych.   

2. 4941Z – Transport drogowy towarów.  

3. 4339Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. 

 

XIX. Ochrona środowiska. 

Formy ochrony przyrody. 

Formami ochrony przyrody, występującymi na obszarze gminy są: 

1. rezerwat krajobrazowy Wyspa Konwaliowa na Jeziorze Radomierskim,  

o powierzchni 24,9 ha, utworzony w roku 1957 (MP nr 96), chroniący las mieszany  

o charakterze naturalnym z blisko 150-letnim drzewostanem (dęby, lipy, klony, jesiony, 
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sosny, brzozy, olchy) i rzadkimi gatunkami roślin w runie (konwalia majowa, lilia 

złotogłów, ciemiężyk białokwiatowy, trędownik bulwiasty i inne). Poszycie tego 

zespołu leśnego tworzą m.in. szakłak i dereń, a w runie występują również marzanna 

wonna, kokoryczka wonna, żonkil zwyczajny, żywiec cebulkowy, czosnek niedźwiedzi, 

szczawik zajęczy i majownik dwulistny. Ponadto, na wyspie gnieździ się wiele 

gatunków ptaków (kania rdzawa i kania czarna, czapla siwa i inne); 

2. rezerwat Torfowisko nad Jeziorem Świętym, o powierzchni 6,84 ha, utworzony  

w 1959 r. (MP nr 50) chroni torfowisko przejściowe z typową dla niego roślinnością. 

Otoczone wałami porośniętymi drzewostanem sosnowym jezioro zarasta. Od północy 

wkraczają na torfowisko pojedyncze sosny i brzozy. Torfowce otoczone są kępami 

wełnianki pochwowatej i drobnolistnej. Południowa część jeziora pokryta jest 

pływającym kożuchem mchów. Występują tu również: turzyca pospolita 

 i zaostrzona, żurawina błotna, bobrek trójlistkowy, bagnica torfowa oraz rosiczka 

okrągłolistna; 

3. rezerwat Jezioro Trzebidzkie o powierzchni 90,71 ha, utworzony w roku 2000, chroni 

eutroficzny zbiornik wodny z roślinnością wodną i szuwarową. Trudna dostępność 

terenu powoduje, że żyją tu rzadkie gatunki ssaków (wydry, bobry) oraz liczne gatunki 

ptaków (gęś gęgawa, żuraw, błotniak zbożowy, wąsatka, kaczki, perkozy, łyski i bąki). 

4. Przemęcki Park Krajobrazowy o powierzchni 21 450 ha (z czego 9 100 na obszarze 

gm. Przemęt), utworzony w 1991 r. dla ochrony i zachowania jednego  

z najciekawszych fragmentów krajobrazu polodowcowego w Wielkopolsce – o ściśle 

określonych zasadach gospodarowania i użytkowania (rozporządzenia nr 115a/91, 

Wojewody Leszczyńskiego, z 25 listopada 1991r., skorygowane w obwieszczeniu 

Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie,  

z 13 maja 1996 r. – Dz. Urz. Woj. Leszczyńskiego nr 22, z 1 sierpnia 1996 r.); od 2009 

r. dla tej formy ochrony przyrody nie funkcjonują zakazy, park jest wpisany do 

czerwonej księgi krajobrazu. 

5. Przemęcko-Wschowski Obszar Chronionego Krajobrazu (według ww. 

obwieszczenia wojewody OCHK Pojezierze Przemęcko-Wschowskie) wyznaczony 

rozporządzeniem nr 82/92, Wojewody Leszczyńskiego, z 1 sierpnia 1992 r. w celu 

zachowania i ochrony obszarów o cechach środowiska zbliżonych do naturalnego, 

charakteryzujący się różnorodnością biotopów i ekosystemów oraz dogodnymi 

warunkami dla bytowania i migracji wielu gatunków roślin i zwierząt dziko żyjących  
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a także możliwością wykorzystania jego walorów naturalnych dla turystyki i rekreacji 

– o określonych zasadach gospodarowania; od 2009 r. dla tej formy ochrony przyrody 

nie funkcjonują zakazy. 

6. Wielki Łęg Obrzański - obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) nr PLB300004  

w sieci Natura 2000, gdzie podczas wiosenno-jesiennych przelotów pojawia się ich 

ponad 20 tysięcy, w tym gatunki chronione: rybołów, kania rdzawa i ruda, żuraw, gągoł, 

brodziec, czajka, rybitwa czarna, kszyk, rycyk, kulik wielki, wąsatka, remiz, słowik  

i wiele innych, 

7. pomniki przyrody obejmujące kilkadziesiąt pojedynczych okazów i grup sędziwych 

drzew rosnących w większości w lasach i parkach gminy, objętych ochroną 

konserwatorską 22 pojedyncze drzewa, 2 grupy drzew oraz 1 głaz narzutowy. Ogółem 

istnieje 25 pomników przyrody .  

W 2018r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zwrócił się  

w wnioskiem o zaopiniowanie przez Radę Gminy Przemęt Zarządzenia w sprawie ustanowienia 

planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Torfowisko nad Jeziorem Świętym” Projekt został 

pozytywnie zaopiniowany uchwałą Rady Gminy Przemęt nr L/332/18 z dnia 28.02.2019r. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadomił tut. Organ  

o przystąpieniu do zmiany  zarządzenia  w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański. Obszar położony jest na terenie obrębów 

ewidencyjnych Solec, Solec Nowy, Mochy, Nowa Wieś, Perkowo, Przemęt, Siekówko, 

Siekowo. Zaproponowane zmiany dotyczyły ochrony kulika wielkiego oraz czynnej ochrony 

gatunku w obszarze Natura 2000. Jednakże zarządzenie nie zostało zmienione.  

 

Ochrona powietrza.  

Monitoring jakości powietrza w Gminie Przemęt prowadzony jest przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Na terenie strefy wielkopolskiej 

wyniki klasyfikacji pod kątem ochrony zdrowia kształtowały się następująco ( za rok2017): 

1. zakwalifikowany został do klasy A (zanieczyszczenia nie przekraczają odpowiednio 

poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych, poziomów celów 

długoterminowych) dla zanieczyszczeń dwutlenku siarki  (SO2), dwutlenku azotu 

(NO2),  tlenek węgla CO, benzenu (C6H6,), arsen (As), kadm (Cd), nikiel (Ni), ołów (Pb), 

ozon (O3)  



RAPORT O STANIE GMINY PRZEMĘT ZA ROK 2018 

 

 

77 23 maja 2019 

2. zakwalifikowany został do klasy C (stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy 

przekraczają  poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe i poziomy celów 

długookresowych) dla zanieczyszczeń pyłem PM 2,5, pyłu PM 10 oraz benzoalfapirenu  

B(a)P 

Na terenie Gminy Przemęt nie ma stanowiska pomiarowego. 

W związku z powyższym Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął 

uchwałę NR XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze 

województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,  

w których następuje spalanie paliw.  Na podstawie tej uchwały od 1 maja 2018 r. na terenie 

strefy wielkopolskiej obowiązuje  zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych 

tj.  bardzo drobnego miału, węgla brunatnego czy flotokoncentratu.  

Paliwo stałe (węgiel) który kupimy musi spełniać łącznie poniższe normy: 

1. Wartość opałowa 23MJ/kg 

2. Zawartość popiołu nie więcej niż 10% 

3. Zawartość siarki nie więcej niż 0,8%. 

Wymogi te wynikają z ww. uchwały . Sprzedawca węgla ma obowiązek wydania 

świadectwa jakości węgla w którym będą określone powyższe parametry. 

Węgiel o uziarnieniu poniżej 3mm w ilości większej niż 15% nie może być stosowany. 

Wymagania zostały również określone co do biomasy stałej - nie może mieć więcej niż 20% 

wilgotności tzn. drewno musi być sezonowane minimum 2 lata. 

Ponadto, wprowadzone zostały ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych 

ogrzewaczy np. kominków i pieców. Kocioł grzewczy zamontowany  od  1 maja 2018 r. musi 

zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność 

energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie może  posiadać rusztu awaryjnego oraz 

możliwości jego zamontowania. Spełnienie powyższych wymagań (normy 5 klasy) producent 

kotła grzewczego potwierdza wydaniem certyfikatu. Jednocześnie informuję że właściciele 

domów w których istnieją kotły bezklasowe będą musieli je wymienić w terminie do  

31 grudnia 2023r. Natomiast osoby posiadające kotły 3 lub 4 klasy według normy PN-EN  

303-5:2012. Są zobowiązane do ich wymiany w terminie do 31 grudnia 2027. 

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły 

być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, 

kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich 

wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r. 
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Łączna długość sieci kanalizacji na koniec 2018 r. wyniosła: 

1. sanitarnej 136,85 km 

2. deszczowej 4,19 km 

Łączna długość sieci wodociągowej na koniec 2018 r. wyniosła: 153,25 km 

Na koniec 2018 r., łącznie 2083 nieruchomości były wyposażone zarówno  

w sieć wodociągową jak również kanalizacyjną. Natomiast do sieci wodociągowej 

przyłączonych jest 1679 nieruchomości oraz 1058 nieruchomości tylko do sieci kanalizacji 

sanitarnej.  Ponadto 76 nieruchomości wyposażonych było w instalację typu przydomowa 

oczyszczalni ścieków.  

Średnie miesięczne zużycie wody w gospodarstwie domowym na terenie Gminy Przemęt 

kształtowało się na poziomie 8,6 m3.   

W celu realizacji  obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych Wójt Gminy Przemęt w 2018 r. wydał w tym zakresie  

10 decyzji w których jako stacje zlewne były określone oczyszczalnie ścieków w Przemęcie, 

Wieleniu oraz Buczu.  

Podmiotem świadczącym usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w imieniu Gminy Przemęt świadczy 

Przemęcie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wymagania w zakresie świadczenia usług 

zostały określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Przemęt przyjętym uchwałą Rady Gminy Przemęt NR XXIX/193/16 z dnia  

14 listopada 2016. Przedsiębiorstwo w celu wykonywania zadań z zakresu zaopatrywania 

ludności w wodę w swoim majątku posiada 5 ujęć wody podziemnej: 

1. Ujęcie zasila w wodę sieć wodociągową w miejscowościach: Sączkowo, Przemęt, 

Kluczewo, Błotnica, Olejnica, Radomierz, Starkowo, Siekowo, Siekówko i Borek; 

2. Ujęcie w miejscowości Mochy o wydajności 241 m3/dobę składające się z 5 studni 

głębinowych oraz stacji uzdatniania wody (pow. 185,4 m2) z pełnym wyposażeniem 

2 zbiornikami wyrównawczymi (2 x 100 m3). Ujęcie zasila w wodę sieć wodociągową 

w miejscowości Mochy. 

3. Ujęcie w miejscowości Poświętno o wydajności 408 m3/dobę, składające się  

z 3 studni głębinowych oraz stacji uzdatniania wody (pow. 246,5 m2) z pełnym 

wyposażeniem i 2 zbiorników wyrównawczych (2 x 100 m3). Ujęcie zasila w wodę 

sieć wodociągową w miejscowościach: Poświętno, Popowo Stare, Biskupice, Barchlin, 

Bucz, Bucz Nowy, Sokołowice; 
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4. Ujęcie w miejscowości Nowa Wieś o wydajności 207 m3/dobę, składające się  

z 2 studni głębinowych oraz hydroforni z pełnym wyposażeniem i 1 zbiornika 

wyrównawczego (1 x 100 m3). Ujęcie zasila w wodę sieć wodociągową  

w miejscowościach: Nowa Wieś, Perkowo, Solec, Solec Nowy, Zaborowo; 

5. Ujęcie w miejscowości Wieleń o wydajności 2016 m3/dobę składające się z 2 studni 

głębinowych oraz hydroforni z pełnym wyposażeniem i 2 zbiornikami retencyjnymi (2 

x 250 m3). Ujęcie zasila w wodę sieć wodociągową w miejscowościach: Wieleń, 

Kaszczor, Osłonin. 

Łączna wydajności poboru wody podziemnej wynosi 3 642 m3/dobę. 

Zaopatrzenie w wodę realizowane jest zbiorczą siecią wodociągową. Realizacja obowiązku 

zbiorowego odprowadzania ścieków jest wykonywana poprzez sieć kanalizacji sanitarnej. 

Proces oczyszczania ścieków odbywa się w dwóch oczyszczalniach ścieków: w Przemęcie  

i Wieleniu. 

 

Oczyszczalnia ścieków w Przemęcie. 

Do oczyszczalnia ścieków w Przemęcie doprowadzane są ścieki  

z miejscowości Mochy, Nowa Wieś, Perkowo, Górsko, Olejnica, Przemęt, Radomierz, 

Starkowo i Błotnica. 

 

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wieleń. 

Do oczyszczalni przyłączone są miejscowości Kaszczor, Wieleń i Osłonin.    
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Oczyszczalnie ścieków pracujące w Przemęcie. 

 

 

 

 

 

Gmina 

Miejscowość 

(adres 

obiektu) 

Właściciel 

obiektu 

Zarządzający 

obiektem 

Nazwa 

odbiorni

ka 

Typ 

oczyszczalni 

Rodzaj 

ścieków 

Lokalizacja wylotu-współrzędne 

geograficzne 

km 

cieku 
długość szerokość 

Przemęt 

Przemęt nr 

ewid. 128  

i 129 

Gmina Przemęt 

ul. Jagiellońska 

8 64-234 

Przemęt 

Przemęckie 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z 

o.o. 

ul.Powstańców 

Wlkp.9, 64-234 

Przemęt 

Południo

wy Kanał 

Obry 

Mechaniczno-

biologiczna 
komunalne 27+300 

016 017’ 

22,8” 
52 001’ 04” 

Przemęt 

Wieleń nr 

ewid. 51/2, 

52/1 i 53/1 

Przemęckie 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. 

z o.o. ul. 

Powstańców 

Wlkp.9, 64-234 

Przemęt 

Przemęckie 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z 

o.o. 

ul.Powstańców 

Wlkp.9, 64-234 

Przemęt 

Struga 

Kaszczors

ka 

Mechaniczno-

biologiczna 
komunalne 6+300 

016 010’ 

24,8” 
51 052’ 52,7” 

Przemęt 

Bucz działka 

o nr 

ewid.272/1, 

272/18 

Łabińscy Sp.j 

ul.Zdrojowa 9,           

64-234 Przemęt 

Łabińscy Sp.j 

ul.Zdrojowa 9,           

64-234 Przemęt 

- - komunalne    



RAPORT O STANIE GMINY PRZEMĘT ZA ROK 2018 

 

 

81 23 maja 2019 

 

Hałas. 

Wzrost zagrożenia hałasem drogowym związany jest przede wszystkim  

z gwałtownym przyrostem w ostatnich latach natężenia przewozów towarowych i osobowych 

w ruchu lokalnym oraz tranzytowym. Dane gromadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska 

wykazują, że w ostatnich latach rośnie liczba skarg ludności na nadmierny hałas drogowy  

w środowisku. Najważniejsze źródło hałasu na terenie analizowanej jednostki stanowią źródła 

komunikacyjne - trasy ruchu samochodowego. Jest to związane z występowaniem w obrębie 

opisywanego obszaru drogi wojewódzkiej 305. W zachodniej części gminy zlokalizowana jest 

droga wojewódzka nr 305 Bolewice – Nowy Tomyśl – Wolsztyn – Wschowa. Przebiega ona 

przez teren zabudowy miejscowości Solec, Mochy, Kaszczor oraz Wieleń. Jest to główny ciąg 

komunikacyjny dla samochodów ciężarowych. Zabudowa mieszkaniowa występuje blisko pasa 

jezdni drogi wojewódzkiej. Przejeżdżające samochody stanowią źródło hałasu dla tych 

terenów. System komunikacyjny uzupełniają ścieżki rowerowe.  

 

Ruch kolejowy jako źródło hałasu. 

Przez teren Gminy przebiega trasa kolejowa relacji Leszno – Wolsztyn – 

Zbąszynek. Ruch pociągów odbywa się z prędkością 40-80 km/h. W okresach letnich 

prowadzone są turystyczne przejazdy parowozami. Komunikacja zbiorowa oparta jest  

o przewozy publicznymi i prywatnymi środkami transportu. 

 

Zagrożenie powodziowe.  

Zagrożenie powodzią określone jest z prawdopodobieństwem wystąpienia 1 na 

100 lat. Dotyczy terenów położonych w miejscowości Solec które bezpośrednio sąsiadują  

z rzeką Solecką tj. jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych: Kopanica.  

Radni Gminy Przemęt w dniu 9 lipca 2018 r. podjęli uchwałę w sprawie 

udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt. Dofinansowanie wynosiło 50% 

kosztów inwestycji jednak nie więcej niż 4 000 zł. Zgodnie z warunkami uchwały, zakup pieca 

lub instalacji może zostać dofinansowane tylko po podpisaniu umowy z Gminą Przemęt.  

W 2018 roku dofinansowaniem zostało objętych 6 wniosków, na łączną kwotę 24 000, 00 zł. 

Celem dotacji jest pomoc finansowa w zakresie wymiany kotłów grzewczych. Dofinansowanie 

na montaż w systemie grzewczym kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli 
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fotowoltaicznych a także montaż mikroinstalacji uzależniony jest od zastosowania  

w instalacji którego źródłem ciepła jest istniejący: kocioł gazowy, kocioł elektryczny lub 

urządzenie elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej, kocioł olejowy, pompa 

ciepła, kocioł na paliwo stałe, w tym biomasę, spełniający wymagania jakościowe szczegółowo 

określone w §4 niniejszej uchwały. Dotacja jest przeznaczona na montaż przydomowej 

oczyszczalni ścieków. 

 

Gospodarka odpadami. 

Uchwałą Rady Gminy Przemęt Nr XXVII/143/2000 z dnia 28 czerwca 2000 

roku Gmina Przemęt przystąpiła do Związku Międzygminnego „OBRA” mającego na celu 

wspólną gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie trzech gmin należących do Związku: 

Wolsztyn, Przemęt i Siedlec. Związek realizuje obowiązki w zakresie systemu odbioru 

odpadów komunalnych zmieszanych i wysegregowanych w stosunku do wszystkich właścicieli 

nieruchomości tj. nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. 

System zbiórki odpadów wysegregowanych jest systemem mieszanym, opartym 

o zbieranie surowców wtórnych w workach i pojemnikach zbiorczych. Pojemniki zbiorcze na: 

makulaturę, tworzywa sztuczne oraz zużytą odzież, funkcjonują w budownictwie 

wielorodzinnym oraz wynajmowane są przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 

(min. instytucje, stowarzyszenia domków letniskowych, zakłady pracy, szkoły itp.).  

W przypadku nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych sposób ten uniemożliwia 

sprawdzenie wywiązywania się właścicieli z podjętego obowiązku segregacji. Z kolei 

pojemniki na szkło bezbarwne oraz kolorowe zabezpieczają odbiór stłuczki szklanej od 

wszystkich właścicieli nieruchomości tj. zamieszkałych i niezamieszkałych. Ponadto, każdy 

właściciel nieruchomości mógł, w nieograniczonej ilości dostarczyć wysegregowane odpady 

takie jak min.: makulatura, stłuczka szklana, tworzywa sztuczne, odpady zielone, baterie, 

przeterminowane leki i chemikalia, gabaryty, gruz do jednego z trzech punktów selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanym w gminie Przemęt w m. Błotnica, 

ul. Szkolna 46, wjazd od ul. Starkowskiej. Za bieżącą działalność PSZOK-ów odpowiedzialni 

są operatorzy, zaś zagospodarowanie zebranych w nich odpadów wysegregowanych leży po 

stronie ZM „Obra”. W roku 2018 problemy związane z zagospodarowaniem praktycznie 

wszystkich frakcji odpadów zbieranych selektywnie dotknęły również tworzyw sztucznych. 
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Nasilającym się problemem związanym z zagospodarowaniem pozyskanych 

surowców wtórnych jest wynegocjowanie jak najniższej ceny, którą należy wnieść za utylizację 

lub ich zagospodarowanie.  

 

W roku 2018 selektywnie zebrane odpady zagospodarowywane były w następujący sposób: 

1. stłuczka szklana – umowa z firmą Krynicki Recykling S.A..; 

2. przeterminowane leki – Firma Michałowski z Bydgoszczy; 

3. baterie – „REMONDIS Elektrorecykling Sp. z o.o.”  

4. Organizacja Odzysku; zużyty sprzęt RTV i AGD – Elektrorecykling w Nowym 

Tomyślu;  

5. tworzywa sztuczne, makulatura, wielkogabaryty i pozostałe – PHU Przemysław Olejnik 

Wąbiewo; 

6. opony – „Agro Firma” Wroniawy;  

7. odzież – firma P.P.H.U. Sp. z o.o. „Wtórpol”;  

8. gruz – proces odzysku R–5 i R-12 oraz magazynowanie. 

 

Rok 2018 jest pierwszym rokiem w którym podmioty posiadające stosowne 

decyzje na skup surowców wtórnych od ludności (np. metale, makulatura) składają 

sprawozdania do ZM „Obra” z ilości skupionych od osób fizycznych surowców. Efektem 

pozyskanej do współpracy PPHU „Wtórpol” Sp. z o.o.  Leszek Wojteczek, jest wyodrębnienie 

w 2018 roku  96,8 Mg odzieży z ogólnej masy odpadów komunalnych. Tego typu 

przedsięwzięcia, polegające na wyodrębnianiu różnych możliwych do zagospodarowania 

frakcji odpadów komunalnych powinny być kontynuowane, albowiem prowadzi to do 

obniżenia łącznej ilości odpadów komunalnych zmieszanych przekazywanych do RIPOK-u  

a co za tym idzie, zmniejszeniem kosztów funkcjonowania systemu. 

Rok 2018 charakteryzował się kolejnym dość dynamicznym przyrostem ilości 

wytworzonych odpadów komunalnych zmieszanych i przekazanych do przetworzenia przez 

RIPOK. Zestawienie ilościowe dostarczonych odpadów komunalnych  zmieszanych do stacji 

przeładunkowej w Powodowie w okresie 1.01.2018-31.12.2018 i wysłanych do Centrum 

Zagospodarowania Odpadów "Tonsmeier - Zachód" Sp. z o.o. w Piotrowie Pierwszym 
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Miesiąc Przemęt 

Styczeń 395,50 

Luty 336,32 

Marzec 413,96 

Kwiecień 412,82 

Maj 355,29 

Czerwiec 320,82 

Lipiec 420,80 

Sierpień 405,98 

Wrzesień 316,62 

Październik 373,98 

Listopad 344,76 

Grudzień 366,80 

RAZEM 4 463,65 

 

Średnio, jeden płacący mieszkaniec łącznie  w 2018 r. wysegregował 159,69 kg. Jest to wzrost 

o 80,52% w stosunku do roku 2017.  

 

Ilość wysegregowanych odpadów w przeliczeniu na płacącego mieszkańca na przestrzeni lat 

2014-2018 

2014 r. 2015 r. 2016r. 2017 r. 2018 r. 

49,99 55,80 73,76 88,46 159,69* 

 *łącznie z danymi z punktów skupu 

 

Ilości wysegregowanych odpadów z tworzyw sztucznych spowodowały 

podjęcie decyzji o zwiększeniu częstotliwości ich odbioru od miesiąca kwietna do października 

włącznie. Wydaje się, że taki wzrost ilości odpadów wysegregowanych ma związek z rosnącą 
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świadomością właścicieli nieruchomości. Ponadto obserwujemy wzrost ilości odpadów 

oddawanych do PSZOK- ów, w tym opon, gabarytów oraz zużytego sprzętu RTV i AGD. 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska celem planów inwestycyjnych 

powinno być wskazanie realizacji infrastruktury niezbędnej do osiągnięcia  

w roku 2020 i w kolejnych latach zgodności z unijnymi dyrektywami w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Wśród tych ostatnich prym wiodą: hierarchia 

postępowania z odpadami, osiąganie wymaganych poziomów przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu oraz ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji. Wezwaniem dla każdego organizatora systemu gospodarowania odpadami jest 

osiągnięcie celów w zakresie przygotowania odpadów do ponownego użycia i recyklingu. 

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku  

w gminach  do dnia 31 grudnia 2020 roku obowiązani jesteśmy osiągnąć:  

1. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; 

2. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo;  

3. ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy powstałych odpadów, 

liczonych w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.  

 

Dla gminy Przemęt do i za rok 2018 osiąganie tych poziomów przedstawia się następująco:  

1. ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania:  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wymagane 50% 50% 50% 45% 45% 40% 40% 35% 

Osiągnięte 79,1% 1,78% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00%   

  

 

 

 

 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY PRZEMĘT ZA ROK 2018 

 

 

86 23 maja 2019 

2. przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych:  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wymagane 36% 38% 40% 42% 45% 50% 60% 70% 

Osiągnięte 41,2% 45,15% 90,80% 45,73% 60,60% 53,36%   

  

3. przygotowanie do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wymagane 12% 16% 16% 18% 20% 30% 40% 50% 

Osiągnięte 15,61% 21,51% 38,84% 37,85% 43,00% 86,76%   

 

Poziomy selektywnej zbiórki średniorocznie na osobę.  

 

Z powyższego zestawienia wynika w czterech podstawowych frakcjach 

odpadów średniorocznie każdy płacący mieszkaniec gminy Przemęt wysegregował 106,49 kg 

surowców wtórnych. Jeśliby do tej ilości dodać odpady zielone i pozostałe, które 

wyodrębniamy z puli odpadów komunalnych (baterie, leki, opony, gabaryty, zużyty sprzęt RTV 

i AGD) wtedy ilość ta wzrasta o  53,2 kg. Jak zatem wyżej wykazano, wszystkie poziomy 

odzysku i recyklingu wymagane prawem zostały za rok 2018 osiągnięte. Należy pamiętać  

o tym, że rok 2018 to pierwszy w którym sprawozdania z ilości pozyskanych (skupionych) 

surowców wtórnych złożyły funkcjonujące na obszarze Gminy Przemęt punkty skupu. Stąd też 

wykazano pozyskany złom oraz odnotowano stosunkowo duży wzrost ilości pozyskanego 

papieru (makulatury).  

W wyniku prowadzonych w 2018 roku kontroli sprawdzających oraz odczytów 

z rejestracji opróżniania pojemników, ujawniono kolejnych właścicieli nieruchomości, którzy 

nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź 

złożone deklaracje nie były zgodne ze stanem rzeczywistym. Dotyczy to: posiadaczy domków 

letniskowych, podmiotów prowadzących działalność oraz rozbieżności w ilości osób 

odpad 2015 2016 2017 2018 

Metal 0 0 0 43,49 

Plastik 19,15 22,95 29,25 35,04 

Papier 3,67 4,42 4,80 9,89 

Szkło 14,55 16,32 16,95 18,07 



RAPORT O STANIE GMINY PRZEMĘT ZA ROK 2018 

 

 

87 23 maja 2019 

faktycznie przebywających na nieruchomości. Należy mieć świadomość, że część domków 

letniskowych funkcjonuje na terenach nie przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. Ponadto 

ustawicznie prowadzone jest sprawdzenie podmiotów gospodarczych, które znajdują się  

w ewidencji gmin – uczestników z tymi, które złożyły deklaracje. Dotyczy to przede wszystkim 

lokali handlowych i gastronomicznych.  

Stworzony i wprowadzony w życie w dniu 1 lipca 2013 roku system 

gospodarowania odpadami komunalnymi po raz pierwszy w roku 2018 nie był system 

samobilansującym się, co sprawiło że gmina Przemęt musiała dopłacić do funkcjonowania 

systemu. Niestety rok 2018 to kolejny rok, w którym nastąpił dość radykalny wzrost ilości 

wytworzonych na naszym obszarze działania odpadów (powody wzrostu zostały opisane 

wyżej). Uwagę zwracają wzrastające w Mg ilości odpadów wysegregowanych, co – pomimo 

wzrastających kosztów i trudności ze zbytem – jest tendencją korzystną w świetle konieczności 

osiągania coraz wyższych poziomów do ponownego ich użycia  i odzysku. 

Dzięki kontrolom odnotowano wzrost ilości właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych wnoszących opłatę a na których prowadzona jest działalność gospodarcza 

lub nieruchomość zabudowana jest domkiem letniskowym (względnie wykorzystywana jest do 

celów rekreacyjnych).  

 

XX. Planowanie przestrzenne. 

Na początku 2018 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

objętych było 2,3 % powierzchni gminy. Na koniec roku 2018 powierzchnia ta się nie zmieniła, 

mimo że uchwalono jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan ten 

dotyczył zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego 

Uchwałą nr XXXIX/258/98 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

dotychczasowy obszar ośrodka wypoczynkowego Świdnickiej Fabryki Urządzeń 

Przemysłowych i przyległych terenów komunikacyjnych w Wieleniu. Wejście w życie zmiany 

planu w 2018 r. spowodowało więc utratę mocy planu z 1998 r. W 2018 roku obowiązywało 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt przyjęte 

uchwałą Rady Gminy Przemęt nr XXV/166/16 z dnia 6 lipca 2016 roku. Rada Gminy Przemęt 

nie przystąpiła w 2018 roku do zmiany tego dokumentu. W opracowaniu są dwa miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Popowo Stare i dla obrębu 

ewidencyjnego Poświętno, do których opracowania przystąpiono we wrześniu 2017 r. 
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Przystąpienie do ww. planów wynika z zapisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach 

w zakresie elektrowni wiatrowych. Przepis art. 4 określa odległość, w jakiej mogą być 

lokalizowane budynki mieszkalne albo budynki o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi 

funkcja mieszkalna, od elektrowni wiatrowej. Brak przeprowadzenia procedury opracowania 

planu w ciągu 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (po nowelizacji 72 miesięcy)  

zablokuje możliwość dalszego inwestowania na obszarach znajdujących się w odległości 

mniejszej lub równej dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowych. 

W 2018 r. wydano 41 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inwestycji te dotyczyły głównie budowy sieci elektroenergetycznych (16 decyzji), budowy 

oświetlenia drogowego w miejscowościach Przemęt (ul. Jeziorna, Brzozowa i Rzemieślnicza), 

Górsko, Mochy, Sączkowo, Starkowo, Radomierz, Siekowo  (7 decyzji), przebudowy 

(utwardzenia) dróg gminnych (5 decyzji), budowy kanalizacji sanitarnej (3 decyzje), budowy 

stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Bucz, Przemęt  i w m. Kaszczor (3 decyzje), 

przebudowy drogi powiatowej Przemęt – Bucz (1 decyzja), budowy ścieżki pieszo -rowerowej 

w Wieleniu (1 decyzja), zmiany sposobu użytkowania Sali wiejskiej w Błotnicy na placówkę 

„Dom Dziennego Pobytu Senior +” (1 decyzja), drogi tymczasowej na potrzeby wykonania 

objazdu na czas budowy mostu w m. Wieleń (1 decyzja). Ponadto wydano 2 zmiany decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i jedną decyzję o odmowie ustalenia 

lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

W poprzednim roku wydano 289 decyzji o warunkach zabudowy, w tym m.in. 

130 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 51 decyzji dotyczących 

zabudowy letniskowej, 30 decyzji dotyczących budynków gospodarczych, 19 decyzji 

dotyczących zabudowy usługowej, 11 decyzji dotyczących budynków i budowli rolniczych,  

6 decyzji dotyczących budynków mieszkalno – usługowych, 5 decyzji dotyczących budynków 

mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i innych 

 

XXI. Sprawy administracyjne. 

W 2018 r.: 

− przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił na dzień  

1 stycznia 2018 r. 21 dni, a na dzień 31 grudnia 2018 r. 12 dni, 

− przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – 60 dni, 
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W roku sprawozdawczym w Urzędzie Gminy w Przemęcie było zatrudnionych 

42 pracowników w tym: 33 kobiety i 9 mężczyzn. Poniższe tabele i wykresy przedstawiają 

zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Przemęcie według:  

• wieku,  

• stażu pracy ogółem,  

• stażu pracy tylko w Urzędzie,  

• wykształcenia,  

• stanowisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatrudnienie wg stażu pracy (ogółem) w Urzędzie Gminy Przemęt  

Przedziały 

stażu pracy 
Kobiety  Mężczyźni 

do roku 1 0 

1-10 7 1 

11-20 11 5 

21-30 7 0 

31-40 7 2 

41-50 0 1 

Razem 33 9 

*stan na dzień 31.12.2018 r.  
 

 

   

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Przemęt wg wieku 

Przedziały 

wiekowe 
Kobiety  Mężczyźni  

18-30 8 0 

31-40 11 4 

41-50 10 2 

51-60 4 2 

61-65 0 1 

Razem 33 9 

*stan na dzień 31.12.2018 r.  
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Zatrudnienie wg stażu pracy w Urzędzie Gminy Przemęt 

Przedziały 

stażu pracy 
Kobiety Mężczyźni 

do roku 1 2 

1-10 16 2 

11-20 8 3 

21-30 5 2 

31-40 3 0 

41-50 0 0 

Razem 33 9 

*stan na dzień 31.12.2018 r.  

 

 

 

Zatrudnienie wg wykształcenia w Urzędzie Gminy Przemęt 

Wykształcenie Kobiety Mężczyźni 

Wyższe 

magisterskie 
23 7 

Licencjat 6 1 

Policealne 0 0 

Średnie 3 1 

Zawodowe 1 0 

Podstawowe 0 0 

Razem 33 9 

*stan na dzień 31.12.2018 r. 
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Zatrudnienie wg stanowisk w Urzędzie Gminy Przemęt 

Stanowisko Kobiety Mężczyźni 

Wójt Gminy 0 1 

Zastępca Wójta Gminy 0 1 

Sekretarz Gminy 0 1 

Skarbnik Gminy 1 0 

Zastępca Skarbnika Gminy 

Przemęt 
1 0 

Kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego 
0 1 

Kierownik Referatu 2 0 

Główny Księgowy 1 0 

Główny Specjalista 0 1 

Inspektor 9 1 

Starszy Specjalista 2 2 

Podinspektor 5 1 

Referent 5 0 

Młodszy Referent 2 0 

Pomoc administracyjna 3 0 

Sprzątaczka 2 0 

Razem 33 9 

*stan na dzień 31.12.2018 r. 

  

 

Od kilku lat w Urzędzie Gminy w Przemęcie organizowane są również staże z Urzędu Pracy 

oraz praktyki.
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Ilość wydanych decyzji administracyjnych, wniesionych odwołań od decyzji, uchylonych decyzji, ilość decyzji wydanych decyzji 

po terminie w roku 2018  

REFERAT 
Rodzaj  

decyzji 

Ilość wydanych 

decyzji ogółem 

Ilość wniesionych 

odwołań od decyzji 
Ilość uchylonych decyzji 

Ilość decyzji wydanych po 

terminie 

2018 

OP 
Decyzje dotyczące udostępnienia 
informacji publicznej 

0 0 0 0 

RAZEM OP 0 0 0 0 

SO I USC 

  

Decyzje dotyczące wymeldowań 19 2 0 4 

Decyzje dotyczące wygaśnięcia zezwoleń 

na sprzedaż 
15 0 0 0 

Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż 

napojów alkoholowych 
25 0 0 0 

Zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 
29 0 0 0 

Unieważnienie, sprostowanie, ustalenie 

treści, odtworzenie i uzupełnienie aktu 
stanu cywilnego 

0 0 0 0 

Wpisanie do akt stanu cywilnego 

sporządzonych za granicą do polskich ksiąg 
0 0 0 0 

Zmiany imion i nazwisk 2 0 0 0 
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Przeznaczenie nieruchomości i rzeczy 

ruchomych na cele świadczeń na rzecz 
obronności oraz wykonywanie tych 

świadczeń 

0 0 0 0 

Zbiórki publiczne 0 0 0 0 

RAZEM SO I USC 90 2 0 4 

RI Decyzje na zajęcie pasa drogowego 19 0 0 0 

RAZEM RI 19 0 0 0 

RNP 

Zatwierdzające podział nieruchomości 34 0 0 0 

Ustalające opłatę adiacencką z tyt. podziału 

nieruchomości 
3 0 0 0 

Zezwalające na wycięcie drzew/krzewów 33 0 0 10 

Ustalające warunki zabudowy 290 6 5 1 

Ustalające lokalizację inwestycji celu 

publicznego 
41 0 0 0 

Ustalające środowiskowe uwarunkowania 

realizacji przedsięwzięcia 
13 1 1 0 

 

Orzekające o rozgraniczeniu nieruchomości 0 0 0 0 

Dot. przywrócenia poprzedniego sposobu 
zagospodarowania nieruchomości  

i o wstrzymaniu użytkowania terenu 

0 0 0 0 

Dot. ustalenia jednorazowej opłaty z tyt. 

wzrostu wartości nieruchomości w wyniku 

uchwalenia mpzp 

1 0 0 0 
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Koncesja na prowadzenie działalności  

w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych poprzednie lata PPK dawniej GK 

9 0 0 0 

Nakazujące przyłączenie nieruchomości do 

sieci kanalizacji sanitarnej poprzednie lata 
PPK dawniej GK 

0 0 0 0 

Dot. odmowy przekształcenia  prawa 

użytkowania wieczystego w prawo 
własności 

0 0 0 0 

RAZEM RNP 
424 7 6 11 

BF 

Akcyza 1261 0 0 0 

Zwrot kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników 
51 0 0 0 

Zasiłek szkolny 0 0 0 0 

Stypendium szkolne: rok szkolny 

2018/2019 
55 0 0 0 

Umorzenie zobowiązań pieniężnych 

(podatek od nieruchomości, podatek 
rolny i podatek leśny) 

4 0 0 0 

Odroczenie i rozłożenie na raty 

zobowiązań pieniężnych (podatek od 

nieruchomości, podatek rolny, podatek 
leśny) 

2 0 0 0 

Decyzje o odpowiedzialności osób 

trzecich 
0 0 0 0 

Decyzje określające wysokość 

zobowiązania podatkowego w podatku 

od środków transportowych 

16 0 0 0 

Decyzje zmieniające podatek od 

środków transportowych 
2 0 0 0 

Decyzje umarzające podatek od 

środków transportowych 
2 0 0 0 
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Decyzje o rozłożeniu na raty podatku od 

środków transportowych 
0 0 0 0 

Decyzje wymiarowe – podatkowe 5990 10 9 0 

Decyzje zmieniające – podatkowe 717 0 0 0 

Decyzje określające podatek od 
nieruchomości 

3 3 3 0 

Decyzje o stwierdzeniu nadpłaty 0 0 0 0 

Decyzje o odmowie stwierdzenia 

nadpłaty 
8 8 8 0 

Decyzje dot. zwolnienia i ulgi  
w podatku rolnym z tytułu nabycia 

gruntów 

18 0 0 0 

Decyzje dot. ulgi inwestycyjnej 1 0 0 0 

Decyzje umarzające postępowanie 
podatkowe 

8 0 0 0 

RAZEM BF 8138 21 20 0 

RAZEM  
 

8671 

 

30 

 

26 

 

15 
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Przygotowanie Raport o Stanie Gminy Przemęt za rok 2018 koordynował  

Sekretarz Gminy Przemęt Grzegorz Aryż. Dane do raportu sporządzone zostały przez 

poszczególnych pracowników Urzędu Gminy Przemęt oraz jednostek podległych.  

Wzór na bazie którego przygotowano raport udostępniony został przez Fundację 

im. Stefana Batorego w Warszawie. 


