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I. Wstęp. 

 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wójt/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 2019, który w sposób kompleksowy opisuje 

sytuację gminy oraz stanowi sprawozdanie z działalności Wójta.  

Dokument przygotowany został zgodnie z wymogami określonymi  

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

Gmina Przemęt położona jest na nizinie Wielkopolskiej. Stanowi jedną  

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

14 137 osób (31.12.2019r). 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 987 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 2019 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 2019 r. 

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

3. Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt na rok 2019.  

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 2019. 

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

E. Tomińskiego w Buczu. 

 

PLANY 

 

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przemęt na lata 2019 – 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, 

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, 
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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 ( zmiana mpzp) 

22) dotychczasowego obszaru części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare, 

23) dotychczasowego obszaru części obrębu ewidencyjnego Poświętno 

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 

4) Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy 

służbami publicznymi a mieszkańcami 

5) Usunięcie azbestu z pokryć dachowych 
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Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 został zawarty  

w Uchwale NR LVIII/387/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 października 2018 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 2019 roku w skład Rady Gminy Przemęt wchodziło 15 osób  

w składzie:  

 

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 2019 roku funkcję wójta pełnił 

Janusz Frąckowiak. 
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V. Działalność uchwałodawcza Rady Gminy Przemęt. 

W 2019 roku Rada Gminy Przemęt spotykała się na: 

1. 16 sesjach Rady Gminy. 

2. 68 posiedzeniach Komisji w tym: 

1) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – 13 posiedzeniach 

2) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 9 posiedzeniach 

3) Komisji Rolnictwa, Monitorowania Środowiska i Porządku Publicznego  

– 13 posiedzeniach 

4) Komisji Rewizyjnej – 10 posiedzeniach 

5) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 7 posiedzeniach 

6) Wspólnych Komisji Stałych – 16 posiedzeniach 

 

Działalność uchwałodawcza Rady Gminy Przemęt z podziałem na lata 2018-2019 

 2018r.  2019r. 

Razem kadencje 

2014-2018 2018-2023 

 

Sesje Rady Gminy Przemęt   14 16 

Komisje Oświaty, Kultury, 

Sportu i Spraw Społecznych  

 

14 13 

Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu 
22 9 

Komisji Rolnictwa, 

Monitorowania Środowiska  

i Porządku Publicznego 

17 13 

Komisji Rewizyjnej 16 10 

Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji 
2 7 

Wspólnych Komisji Stałych 0 16 
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W 2019 roku Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 

Sesja nr 

 

Data 

podjęcia 

 

Tytuł uchwały Sposób realizacji  

V 25.01.2019 zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok 

Zwiększono dochody budżetu o kwotę  

184 000,00 zł, wydatki budżetu zwiększono o kwotę 

184 000,00 zł, uaktualniono plan dochodów i 

wydatków na zadanie realizowane przy udziale 

środków europejskich, wykaz wydatków 

majątkowych na 2019 rok oraz zestawienie kwot 

dotacji udzielonych z budżetu Gminy. 

zrealizowano 

V 25.01.2019 

określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas 

pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Przemęt, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Określono kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym 

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do 

klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz 

z liczbą punktów. 

zrealizowano 

V 25.01.2019 

określenia kryteriów przyjmowania kandydatów do 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt na 

drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów 

za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów 

Określono kryteria przyjmowania kandydatów do 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz 

liczby punktów za poszczególne kryteria oraz 

niezbędne dokumenty. 

zrealizowano 

VI 18.02.2019 zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy 
Zatwierdzono plany pracy Komisji na rok 2019 

zgodne ze Statutem Gminy Przemęt. 
zrealizowano 

VI 18.02.2019 
przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Przemęt za 2018 r. 
Przyjęto sprawozdanie z działalności komisji. zrealizowano 

VI 18.02.2019 zmian w uchwale budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok 

Zwiększono dochody Gminy Przemęt o kwotę  

10,00 zł, wydatki Gminy Przemęt zwiększono o 

kwotę 10,00 zł, uaktualniono wykaz wydatków 

majątkowych na 2019 rok  

zrealizowano 

VI 18.02.2019 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przemęt 

na lata 2019 - 2023 

Dostosowano wielkości dochodów i wydatków do 

wartości obowiązujących w budżecie gminy oraz 

wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć. 

zrealizowano 
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VI 18.02.2019 

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 

Zmieniono inkasentów w miejscowościach na terenie 

Gminy Przemęt - pobór podatków i opłaty targowej 
zrealizowano 

VI 18.02.2019 

ustanowienia przedstawiciela Gminy Przemęt do 

stowarzyszenia „Organizacja Turystyczna LESZNO – 

REGION” 

Ustanowienie przedstawiciela Gminy Przemęt oraz 

wyznaczenie jego zastępcy za pośrednictwem których 

gmina będzie działać w stowarzyszeniu. 

zrealizowano 

VI 18.02.2019 

ustanowienia przedstawiciela do reprezentowania Gminy 

Przemęt w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek 

Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu 

Ustanowienie przedstawiciela do reprezentowania 

Gminy Przemęt w Stowarzyszeniu WOKISS. 

 

zrealizowano 

VI 18.02.2019 
nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Przemęt 

nieruchomości położonej w obrębie Wieleń 

Nabycie w drodze darowizny działki położonej w 

obrębie Wieleń w związku z ustaleniem linii 

brzegowej na odcinku Jeziora Wieleńskiego i 

rozgraniczeniem gruntów pokrytych wodami 

płynącymi i budynków przyległych. 

zrealizowano 

VI 18.02.2019 

zmiany uchwały nr XV/117/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 

28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, 

zamiany i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania 

lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 

Podjęto uchwałę w celu uregulowania i uściślenia 

zapisów w uchwale nr XV/117/07 Rady Gminy 

Przemęt z dnia 28 grudnia 2007 r. w zakresie 

użyczania i wynajmu nieruchomości na okres dłuższy 

niż trzy lata oraz na czas nieoznaczony. 

zrealizowano 

VI 18.02.2019 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 

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

miejscowości Górsko 

Określono w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego przeznaczenie terenów na cele 

przemysłowe związane z wydobyciem kruszywa. 

zrealizowano 

VI 18.02.2019 nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemęt 
Nadanie drodze wewnętrznej położonej w 

miejscowości Przemęt nazwę - ulica Łąkowa. 
zrealizowano 

VI 18.02.2019 nadania nazwy ulicy w miejscowości Starkowo 
Nadanie drodze wewnętrznej położonej w 

miejscowości Starkowo nazwę - ulica Majowa. 
zrealizowano 

VI 18.02.2019 ustanowienia pomnika 

Ustanowiono pomnik w formie kamienia 

pamiątkowego z granitową tablicą w miejscowości 

Mochy. 

zrealizowano 

VII 04.03.2019 odwołania Skarbnika Gminy Przemęt 
Podjęto uchwałę o odwołaniu Skarbnika Gminy 

Przemęt 
zrealizowano 
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VII 04.03.2019 powołania Skarbnika Gminy Przemęt 
Podjęto uchwałę o powołaniu Skarbnika Gminy 

Przemęt 
zrealizowano 

VIII 28.03.2019 zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok 

 

Zmniejszono dochody Gminy Przemęt o kwotę  

167 990,00 zł, wydatki Gminy Przemęt zwiększono o 

kwotę 2 133 320,00 zł, dokonano zmian 

przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego, do 

budżetu wprowadzono przychody z tytułu wolnych 

środków za 2018 r. w kwocie 2 301 310,00 zł  oraz 

uaktualniono: plan dochodów i wydatków na zadanie 

realizowane przy udziale środków europejskich, 

wykaz wydatków majątkowych na 2019 rok, 

zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu 

Gminy, plan dochodów i wydatków na zadania z 

zakresu administracji rządowej, przychody i rozchody 

budżetu w 2019 r, plan dochodów i wydatków na 

zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej w 2019 roku, zestawienie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 

2019 rok 

 

zrealizowano 

VIII 28.03.2019 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na 

lata 2019 - 2023 

Dostosowano wielkości dochodów i wydatków do 

wartości obowiązujących w budżecie gminy oraz 

wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć. 

 

zrealizowano 

VIII 28.03.2019 

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 

Zmieniono inkasenta w miejscowości na terenie 

Gminy Przemęt - pobór podatków i opłaty targowej 
zrealizowano 

VIII 28.03.2019 

rozpatrzenia wniosku z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi 

Osłonin 

Nie uwzględniono wniosku dotyczącego weryfikacji 

przyjętych założeń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w obrębie wsi Osłonin. 

zrealizowano 
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VIII 28.03.2019 

ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Przemęt 

Przyjęto uchwałę ustalającą sieć publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Przemęt. 

zrealizowano 

VIII 28.03.2019 
ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Przemęt, a także określenia granic ich obwodów 

Przyjęto uchwałę określającą sieć szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt, 

a także określono granice ich obwodów 

zrealizowano 

VIII 28.03.2019 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkole podstawowej pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze 

Podjęto uchwałę w sprawie obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych i szkoły podstawowej . 

zrealizowano 

VIII 28.03.2019 
wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu 

użyteczności publicznej – plaży gminnej 
Uchwalono regulamin korzystania z plaży gminnej. zrealizowano 

VIII 28.03.2019 nadania nazwy ulicy w miejscowości Bucz 
Nadano drodze gminnej w miejscowości Bucz nazwę 

ulica Grobla. 
zrealizowano 

VIII 28.03.2019 

określenia warunków udzielania i wysokości bonifikat od 

wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia 

prawa użytkownika wieczystego gruntów zabudowanych na 

cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia bonifikat od 

opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności 

gruntów stanowiących własność Gminy Przemęt.  

zrealizowano 

VIII 28.03.2019 
darowizny nieruchomości położonych w obrębie Boszkowo i 

Charbielin na rzecz Gminy Włoszakowice 

Wyrażono zgodę na dokonanie darowizny na rzecz 

Gminy Włoszakowice nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Przemęt. 

zrealizowano 

VIII 28.03.2019 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Przemęt w 2019 roku” 

Przyjęto „Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Przemęt w 2019 r.” 

zrealizowano 

IX 25.04.2019 zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok 

Dochody Gminy Przemęt zwiększono o kwotę  

20 400,00 zł, wydatki Gminy Przemęt zwiększono  

o kwotę 270 700,00 zł, do budżetu wprowadzono 

przychody z tytułu wolnych środków za 2018 r. w 

kwocie 250.300,00 zł na zadania inwestycyjne i 

bieżące. Uaktualniono: plan wydatków na zadanie 

realizowane przy udziale środków europejskich, 

wykaz wydatków majątkowych na 2019 rok, 

zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu 

zrealizowano 
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Gminy, przychody i rozchody budżetu w 2019 roku, 

zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach 

funduszu sołeckiego na 2019 rok. 

IX 25.04.2019 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na 

lata 2019 - 2023 

Dokonano zmiany wielkości dochodów, przychodów  

i wydatków do wartości obowiązujących oraz  

zaktualizowano wykaz przedsięwzięć. 

zrealizowano 

IX 25.04.2019 

przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na 

terenie Gminy Przemęt 

Przyjęto lokalny program wspierania uzdolnionych  

dzieci i młodzieży na terenie Gminy Przemęt  
zrealizowano 

IX 25.04.2019 

szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i 

młodzieży, formy i zakres pomocy oraz tryb postępowania, w 

ramach lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na 

terenie Gminy Przemęt 

Uchwalono warunki udzielenia pomocy dzieciom i 

młodzieży w formie stypendiów i nagród. 
zrealizowano 

IX 25.04.2019 zasady korzystania z kąpieliska Gminy Przemęt w Osłoninie 
Przyjęto regulamin korzystania z kąpieliska w 

Osłoninie. 
zrealizowano 

IX 25.04.2019 
wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie 

Gminy Przemęt w 2019 roku 

Określono wykaz kąpielisk nad Jeziorem Wieleńskim 

w Gminie Przemęt. 
zrealizowano 

IX 25.04.2019 utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Konwalia”. 
Podjęto uchwałę w sprawie utworzenia Spółdzielni 

Socjalnej „Konwalia”. 
zrealizowano 

IX 25.04.2019 
wyznaczenia pełnomocnika do reprezentowania Gminy 

Przemęt w Spółdzielni Socjalnej „Konwalia” 

Uchwałą wyznaczono osobę do dokonania wszelkich 

czynności związanych z utworzeniem oraz 

członkostwem w Spółdzielni Socjalnej „Konwalia” , 

w tym do składania oświadczeń woli. 

zrealizowano 

X 27.05.2019 zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok 

Zwiększono dochody Gminy Przemęt o kwotę 

1.456.301,00 zł, wydatki Gminy Przemęt zwiększono 

o kwotę 2.957.125,00 zł. Do budżetu wprowadzono 

przychody z tytułu wolnych środków za 2018 rok w 

kwocie 1.500.824,00 zł za zadania inwestycyjne i 

bieżące. Uaktualniono: plan dochodów i wydatków 

na zadanie realizowane przy udziale środków 

europejskich, planu dochodów i wydatków na 

zadania z zakresu administracji rządowej, wykaz 

wydatków majątkowych na 2019 rok, zestawienie 

zrealizowano 
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kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, 

przychody i rozchody budżetu w 2019 roku, 

zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach 

funduszu sołeckiego na 2019 rok. 

X 27.05.2019 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na 

lata 2019 - 2023 

Dokonano zmiany wielkości dochodów, przychodów  

i wydatków do wartości obowiązujących oraz  

zaktualizowano wykaz przedsięwzięć 

zrealizowano 

X 27.05.2019 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu 

Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi 

Wolsztyńskiemu dotacji celowej przeznaczonej na 

wypłatę odszkodowania na nieruchomość 

przeznaczoną pod rozbudowę drogi powiatowej od 

miejscowości Przemęt do miejscowości Siekówko. 

zrealizowano 

X 27.05.2019 

udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla 

Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Barbary w 

Buczu. 

Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie prac 

konserwatorskich głównego ołtarza wraz z obrazem 

Zwiastowania Pańskiego w kościele w Buczu. 

zrealizowano 

X 27.05.2019 

udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt dla 

Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana 

Chrzciciela w Przemęcie. 

Udzielono dotacji celowej na dofinansowanie prac 

konserwatorskich przy elewacjach kościoła pod 

wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Przemęcie. 

zrealizowano 

X 27.05.2019 

ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym w którym kończą  

6 lat 

Podjęto uchwałę w związku ze zmianą  ustawy o 

finansowaniu zadań oświatowych. 
zrealizowano 

X 27.05.2019 

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

28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Przemęt 

do Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i 

Jezior. 

Ustanowienie przedstawicieli do reprezentowania 

Gminy Przemęt w Wielkopolskiej Lokalnej Grupy 

Działania Kraina Lasów i Jezior. 

zrealizowano 

XII 25.06.2019 zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok 

Dochody i wydatki Gminy Przemęt zwiększono o 

kwotę 34.240,00 zł, zmieniono plan wydatków oraz 

uaktualniono: plan wydatków na zadanie realizowane 

przy udziale środków europejskich, wykaz wydatków 

majątkowych na 2019 rok, zestawienie kwot dotacji 

udzielanych z budżetu Gminy.  

zrealizowano 
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XII 25.06.2019 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na 

lata 2019 - 2023 

Dokonano zmiany wielkości dochodów,  

i wydatków do wartości obowiązujących oraz  

zaktualizowano wykaz przedsięwzięć 

zrealizowano 

XII 25.06.2019 ogłoszenia konkursu „Aktywna Wieś Gminy Przemęt 2019” 

 

Podjęto uchwałę w celu rozwijania aktywności 

lokalnej mieszkańców wsi na rzecz kształtowania 

przestrzeni publicznej zarówno infarstrukturalnej, 

społecznej i kulturowej 

zrealizowano 

XII 25.06.2019 określenia wzoru wniosku o dodatek energetyczny 
Podjęto uchwałę  w sprawie określenia wzoru 

wniosku o dodatek energetyczny 
zrealizowano 

XII 25.06.2019 
powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na 

ławników 

Powołano zespół do zaopiniowania  kandydatów na 

ławników. 
zrealizowano 

XII 25.06.2019 udzielenia Wójtowi Gminy Przemęt wotum zaufania Udzielono Wójtowi Gminy Przemęt wotum zaufania zrealizowano 

XII 25.06.2019 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 

2018. 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt 

za rok 2018 

zrealizowano 

XII 25.06.2019 udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium Udzielono Wójtowi Gminy absolutorium zrealizowano 

XIII 18.07.2019 zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok 

Dochody Gminy Przemęt zmniejszono o kwotę 

80.067,00 zł, zwiększono wydatki Gminy Przemęt o 

kwotę 254.933,00 zł, do budżetu wprowadzono 

przychody z tytułu wolnych środków za 2018 rok w 

kwocie 335.000,00 zł na zabezpieczenie poręczeń. 

Uaktualniono: plan dochodów i wydatków na zadanie 

realizowane przy udziale środków europejskich, 

planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu 

administracji rządowej wykaz wydatków 

majątkowych na 2019 rok, przychody i rozchody w 

2019 roku. 

zrealizowano 

XIII 18.07.2019 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na 

lata 2019 - 2023 

Dokonano zmiany wielkości dochodów, przychodów 

i wydatków do wartości obowiązujących w roku 2019 

oraz  zaktualizowano wykaz przedsięwzięć. 

zrealizowano 

XIII 18.07.2019 nadania nazwy ulicy w miejscowości Bucz 
Nadano drodze wewnętrznej w miejscowości Bucz 

nazwę ulica Bratnia. 
zrealizowano 
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XIII 18.07.2019 

zmiany uchwały nr  XXI/171/2008 Rady Gminy Przemęt z 

dnia 3 października 2008 r. w sprawie ograniczenia czasu 

funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z 

których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na 

środowisko. 

Podjęto uchwałę w sprawie ograniczenia czasu 

używania instalacji lub korzystania z urządzeń, z 

których emitowany hałas może negatywnie 

oddziaływać na środowisko. 

zrealizowano 

XIV 03.09.2019 zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok 

Dochody Gminy Przemęt zwiększono o kwotę 

426.385,75 zł, zwiększono wydatki Gminy Przemęt o 

kwotę 550.902,75 zł, do budżetu wprowadzono 

przychody z tytułu wolnych środków za 2018 rok w 

kwocie 124.517,00 zł. Uaktualniono: plan dochodów 

i wydatków na zadania z zakresu administracji 

rządowej, wykazu wydatków majątkowych na 2019 

rok, przychody i rozchody budżetu w 2019 roku, 

zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu 

Gminy na 2019 r., zestawienie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 

2019 rok  

zrealizowano 

XIV 03.09.2019 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na 

lata 2019 - 2023 

Dokonano zmiany wielkości dochodów, przychodów 

i wydatków do wartości obowiązujących w roku 2019 

oraz  wprowadzono wolne środki w kwocie 

124.5017,00 zł. 

zrealizowano 

XIV 03.09.2019 
utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom 

Pomocy Senior+ 

Podjęto uchwałę w celu udostępnienia seniorom 

infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie 

wolnego czasu oraz zaktywizowanie i zaangażowanie 

seniorów w działania samopomocowe. 

zrealizowano 

XIV 03.09.2019 

zmiany uchwały nr 25/2018 rady Gminy Przemęt z dnia 28 

grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod 

nazwą Klub Seniora w Gminie Przemęt 

Uchwałą zmieniono nazwę Klubu Seniora w Gminie 

Przemęt na Klub Seniora + w Gminie Przemęt. 
zrealizowano 

XIV 03.09.2019 
nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 

Przemęcie 

Podjęto uchwałę w sprawie nadania statutu 

Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 

Przemęcie 

zrealizowano 

XIV 03.09.2019 

powierzenia na rok szkolny 2019/2020 przez Gminę Przemęt 

Miastu Zielona Góra zadania publicznego w zakresie oświaty, 

polegającego na przeprowadzeniu kształcenia w zakresie 

Zgodnie z podjętą uchwałą zawarto porozumienie w 

celu prowadzenia zadania publicznego w zakresie 

oświaty. 

zrealizowano 
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teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas 

wielozawodowych Branżowej Szkoły I stopnia, dla której 

organem prowadzącym jest Gmina Przemęt 

XIV 03.09.2019 
darowizny nieruchomości położonych w obrębie Wieleń na 

rzecz Powiatu Wolsztyńskiego 

Wyrażono zgodę na dokonanie darowizny na rzecz 

Powiatu Wolsztyńskiego nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Przemęt położonych 

w obrębie Wieleń. 

zrealizowano 

XIV 03.09.2019 rozpatrzenia wniosku z dnia 17 maja 2019 r. 

Uchwałą: uwzględniono wniosek w części dotyczącej 

przeprowadzenia prac związanych z oświetleniem w 

miejscowości Wieleń na ul. Wypoczynkowej i nie 

uwzględniono wniosku w zakresie wyłożenia ulicy 

kostką oraz postawienia znaku drogowego 

ograniczającego prędkość maksymalną do 30 km  

zrealizowano 

XIV 03.09.2019 
rozpatrzenia skargi z dnia  

22 lipca 2019 r. na działalność organu wykonawczego 

Uznano za bezzasadną skargę na działanie organu 

wykonawczego. 
zrealizowano 

XV 11.09.2019 zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok 

Dokonano zmian w planie wydatków Gminy Przemęt 

na 2019 r., zmieniono wykaz wydatków 

majątkowych na 2019 rok,  

zrealizowano 

XV 11.09.2019 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wolsztyńskiemu 

Podjęto uchwałę w sprawie  dofinansowania  zadania 

realizowanego przez Powiat na terenie Gminy 

Przemęt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P 

od m. Przemęt do m. Bucz” 

do realizacji  

w 2019 roku 

XVI 01.10.2019 zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok 

Dochody Gminy Przemęt zmniejszono o kwotę 

126.314,00 zł, zmniejszono wydatki Gminy Przemęt 

o kwotę 126.314,00 zł, Uaktualniono: plan dochodów 

i wydatków na zadania z zakresu administracji 

rządowej, wykaz wydatków majątkowych na 2019 

rok, zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu 

Gminy na 2019 r., zestawienie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 

2019 rok 

zrealizowano 

XVI 01.10.2019 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na 

lata 2019 - 2023 

Dokonano zmiany wielkości dochodów 

i wydatków do wartości obowiązujących w roku 2019 
zrealizowano 
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oraz  wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć 

do WPF 

XVI 01.10.2019 
utworzenia Żłobka Gminnego w Błotnicy oraz ustalenia 

statutu 

Przyjęto uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka 

Gminnego w Błotnicy oraz ustalenia statutu 

do realizacji  

w 2019 roku 

XVI 01.10.2019 

zmiany Uchwały nr 15/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 

grudnia 2018 r. 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. 

Przyjęto uchwałę na podstawie zmiany ustawy – 

Karta Nauczyciela oraz innych ustaw wiążących. 

do realizacji  

w 2019 roku 

XVI 01.10.2019 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Przemęt 

Przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Przemęt 

zrealizowano 

XVI 01.10.2019 wyboru ławników do Sądu Rejonowego 
Przyjęto uchwałę w sprawie wyboru ławnika do Sądu 

Rejonowego w osobie Zdzisławy Bessmann. 
zrealizowano 

XVII 30.10.2019 

przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu 

Przyjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia 

umorzonej części pożyczki  w kwocie 50.409,95 zł  

na zadanie pod nazwą „Montaż zestawu 

fotowoltaicznego na budynku Urzędu Gminy  

w Przemęcie.” 

zrealizowano 

XVII 30.10.2019 zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok 

Dochody Gminy Przemęt zwiększono o kwotę 

392.015,00 zł, zwiększono wydatki Gminy Przemęt o 

kwotę 442.425,00 zł. Dokonano przesunięć między 

działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 

budżetowej w związku z zapotrzebowaniem 

jednostek, zmniejszono planowane rozchody o kwotę 

50.410,00 zł w związku z umorzeniem pożyczki 

przez Zarząd WFOŚ i GW w Poznaniu. 

Uaktualniono: plan dochodów i wydatków na zadanie 

przy udziale środków europejskich, wydatki z 

zrealizowano 
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zakresu zadań zleconych, wykaz wydatków 

majątkowych na 2019 rok, zestawienie kwot dotacji 

udzielanych z budżetu Gminy, przychody i rozchody 

budżetu w 2019 roku. 

XVII 30.10.2019 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na 

lata 2019 - 2023 

Dokonano zmiany wielkości dochodów, wydatków i 

rozchodów do wartości obowiązujących w roku 2019, 

zmniejszono o kwotę 50.410,00 zł rozchody z tytułu 

umorzenia pożyczki z przeznaczeniem środków na 

inwestycje proekologiczne. W latach 2020 0 2022 

zwiększono dochody i wydatki w zakresie projektu 

„Żłobek naszych marzeń” oraz projektu „Remont 

elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z 

zagospodarowaniem terenu wokół budynku”.  

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do 

WPF 

zrealizowano 

XVII 30.10.2019 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Uchwałą wprowadzono nowe stawki podatku od 

nieruchomości z mocą obowiązującą  

od 1 stycznia 2020 r. 

zrealizowano 

XVII 30.10.2019 stawek podatku od środków transportowych 
Uchwałą wprowadzono nowe stawki podatku  

od środków transportowych na 2020 r. 
zrealizowano 

XVII 30.10.2019 

zmiany uchwały Nr L/767/10 z dnia 27 września 2010 r. 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Przemęt 

Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr 

L/767/10 z dnia 27 września 2010 r. Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Przemęt 

zrealizowano 

XVII 30.10.2019 rozpatrzenia wniosku z dnia 22 sierpnia 2019 roku 

Uchwałą uwzględniono wniosek w sprawie 

zamontowania kilku progów zwalniających w 

miejscowościach Bucz na ul. Polnej i Barchlin  

na ul. Leśnej  

zrealizowano 

XVIII 27.11.2019 zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok 

Dochody Gminy Przemęt zmniejszono o kwotę  

244.787,00 zł, wydatki Gminy Przemęt zmniejszono 

o kwotę 244.787,00  zł. Uaktualniono: plan 

dochodów i wydatków na zadania zlecone, wykaz 

wydatków majątkowych na 2019 rok, zestawienie 

kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy. 

zrealizowano 



RAPORT O STANIE GMINY PRZEMĘT ZA ROK 2019 

 

 

  26 maja 2020 str.  20 
 

XVIII 27.11.2019 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na 

lata 2019 - 2023 

Dokonano zmiany wielkości dochodów i wydatków  

do wartości obowiązujących w roku 2019, 

dostosowano spłaty rat kapitałowych do 

zaciągniętych zobowiązań. Wprowadzono zmiany w 

wykazie przedsięwzięć do WPF. 

zrealizowano 

XVIII 27.11.2019 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia 

Uchwałą wprowadzono szczegółowe zasady 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia. 

zrealizowano 

XVIII 27.11.2019 

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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

zrealizowano 

XVIII 27.11.2019 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Przemęt na rok 

2020 

Przyjęto do realizacji Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

na 2020 rok 

zrealizowano 

XVIII 27.11.2019 
przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Przemęt na rok 2020 

Przyjęto do realizacji Program Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Przemęt 

na 2020 rok 

zrealizowano 

XVIII 27.11.2019 

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w 

posiadaniu Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2019 - 2023 

Przyjęto uchwałę w sprawie wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu 

Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 

2019 - 2023 

zrealizowano 

XVIII 27.11.2019 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare 

Podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 

ewidencyjnego Popowo Stare, którego przedmiotem 

jest ustalenie przeznaczenia oraz zasad 

zagospodarowania terenów położonych w 

miejscowości Popowo Stare. 

zrealizowano 

XVIII 27.11.2019 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obrębu ewidencyjnego Poświętno 

Podjęto uchwałę w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 

ewidencyjnego Poświętno, którego przedmiotem jest 

ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania 

terenów położonych w miejscowości Poświętno. 

zrealizowano 
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XVIII 27.11.2019 rozpatrzenia wniosku z dnia 4 października 2019 roku 
Uchwałą nie uwzględniono wniosku z dnia 4 

października 2019 r. 

w trakcie 

realizacji 

XIX 17.12.2019 zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok 

Dochody Gminy Przemęt zmniejszono o kwotę  

65.618,00 zł, wydatki Gminy Przemęt zmniejszono  

o kwotę 65.618,00  zł. Uaktualniono: plan wydatków, 

wykaz wydatków majątkowych na 2019 rok, 

zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu 

Gminy na 2019 rok, zestawienie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 

2019 r. 

zrealizowano 

XIX 17.12.2019 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na 

lata 2019 - 2023 

Dokonano zmiany wielkości dochodów 

i wydatków do wartości obowiązujących w roku 2019 

oraz  wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć 

do WPF 

zrealizowano 

XIX 17.12.2019 
uchwalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Przemęt 

w roku szkolnym 2019/2020 

Przyjęto uchwałę w sprawie  określenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Przemęt na rok szkolny 

2019/2020 

w trakcie 

realizacji 

XIX 17.12.2019 nadania nazwy ulicy w miejscowości Wieleń 
Uchwałą nadano drodze wewnętrznej położonej w 

miejscowości Wieleń nazwę  ulica Wakacyjna. 
zrealizowano 

XIX 17.12.2019 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Przemęt od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej obciążonej służebnością przesyłu 

położonej w obrębie Nowa Wieś 

Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie przez Gminę Przemęt od PKP 

S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 

gruntowej obciążonej służebnością przesyłu 

położonej w obrębie Nowa Wieś 

zrealizowano  

w 2019 roku 

XX 30.12.2019 zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok 

Dokonano przesunięć między rozdziałami i 

paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie 

dochodów i wydatków. Zaktualizowano: plany 

dochodów, wydatków oraz wykaz wydatków 

majątkowych na 2019 r. 

zrealizowano 

XX 30.12.2019 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na 

lata 2019 - 2023 

Dostosowano wielkości dochodów i wydatków do 

wielkości obowiązujących w roku 2019 oraz 

dostosowano spłaty rat kapitałowych do 

zaciągniętych zobowiązań. 

zrealizowano 
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XX 30.12.2019 
ustalenia wykazu wydatków w budżecie Gminy Przemęt, 

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 

Przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia wykazu 

wydatków w budżecie Gminy Przemęt, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2019, a 

zostaną zrealizowane w 2020 r. z ostatecznym 

terminem do dnia 30.06.2020 r. 

zrealizowano 

XX 30.12.2019 

powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na 

ławników na kadencję 2020-2023 zgłoszonych w wyborach 

uzupełniających 

Powołano zespół do zaopiniowania kandydatów na 

ławników na kadencję 2020-2023 zgłoszonych w 

wyborach uzupełniających w składzie Bernadeta 

Golińska, Sylwia Kaczmarek, Jan Rademacher, 

Ireneusz Wolniczak 

zrealizowano 

XX 30.12.2019 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 

2020-2024 

Uchwalono wieloletnią prognozę finansową na lata 

2019-2024, wraz z wykazem przedsięwzięć. 
zrealizowano 

XX 30.12.2019 uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok 

Uchwalono budżet Gminy Przemęt na 2020 r.: 

dochody – 70.146.472,00 zł, 

wydatki – 69.455.472,00 zł, 

oraz określono nadwyżkę budżetu, ustalono 

zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z 

budżetu Gminy, limit zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów i pożyczek, określono kwotę 

do której Wójt może samodzielnie zaciągać 

zobowiązania, upoważnienia pieniężne Wójta, 

określono plan dochodów i wydatków na zadania z 

zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

przeznaczenie dochodów z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

realizację Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Przemęt 

na 2020 r. oraz Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Przemęt na 2020 rok, 

rezerwy, a także wykaz przedsięwzięć realizowanych 

w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r. 

zrealizowano 
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VI. Finanse Gminy. 

Budżet gminy na 2019 r. zakładał dochody w kwocie 63 319 878,00 zł oraz wydatki  

w kwocie 62 798 630,00 zł, przychody w kwocie 2 490 392,00 zł i rozchody w kwocie  

3 011 640,00 zł. W trakcie roku dokonywano zmian w zakresie planów dochodów  

i wydatków, przychodów i rozchodów. 

Plan dochodów na 1 stycznia 2019 rok 63 319 878,00 zł 

Plan dochodów na 31 grudnia 2019 rok 71 594 576,54 zł 

Plan wydatków na 1 stycznia 2019 rok 62 798 630,00 zł 

Plan wydatków na 31 grudnia 2019 rok 75 635 689,54 zł 

 

Plan przychodów na 1 stycznia 2019 rok 2 490 392,00 zł 

Plan przychodów na 31 grudnia 2019 rok 7 002 343,00 zł 

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

Plan rozchodów na 31 grudnia 2019 rok 2 961 230,00 zł 

 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca według wartości planowanych na 31.12.2019 r.  

wynosiły 5 064,34  zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca według wartości 

planowanych na 31.12.2019 r. wynosiły 5 350 19 zł. 

W Gminie Przemęt w 2019 roku zrealizowano następujące projekty ze środków zewnętrznych: 

1. Utwardzenie drogi ul. Okrężnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaszczor – 

dotacja z Budżetu Państwa (dojazd do pól)  93 575,00 zł, wartość całkowita projektu 

193 809,99 zł. 

2. Przebudowa utwardzenie, budowa zjazdów, odwodnienie) drogi gminnej                                         

w m. Poświętno - dotacja z Budżetu Państwa (dojazd do pól)  130 025,00 zł, wartość 

całkowita projektu 336 159,00 zł. 

3. Budowa chodnika wraz z remontem części drogi wzdłuż planowanego chodnika                          

w miejscowości Siekówko – dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych w kwocie 244 783,00 zł, wartość całkowita projektu  

557 638,95 zł.  

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

Państwa 70.000,00 zł, wartość całkowita projektu 87 500,00 zł. 

5. Remont łazienki w Szkole Podstawowej w Mochach – nagroda w konkursie Domestosa  

30 000,00 zł, wartość całkowita projektu 64 200,00 zł. 
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6. Realizacja programu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” w zakresie wydatków 

bieżących –126.531,18 środki z UE i BP wykorzystane w 2019 roku łączne nakłady  

na projekt w 2019 roku to kwota 134 011,30 zł. 

7. Nakłady na wydatki bieżące w zakresie remontów, zakupu wyposażenia do Domu 

Dziennego w Błotnicy i Klubu Seniora w Kaszczorze - kwota 78.473,43 zł z programu 

krajowego „Senior +” wartość całkowita projektu 220.901,97 zł. 

8. Nakłady na wydatki inwestycyjne w zakresie budowy Domu Dziennego w Błotnicy  - 

kwota 249 759,00 zł z programu krajowego „Senior +” wartość całkowita projektu          

1 871 760,72 zł. 

9. Budowa Żłobka Gminnego w Błotnicy kwota 653 851,56 zł ze środków Funduszu Pracy 

w ramach programu „Maluch+” oraz kwota 143.799,00 zł ze środków  

UE w ramach programu „Żłobek naszych marzeń” łączna wartość projektu w 2019 roku 

1 208 477,95 zł. 

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

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w 2019 roku wyniosła  

2 490 391,60 zł.  

 

Finanse Gminy z podziałem na lata 2018-2019 

 

Plan dochodów na 1 stycznia 2018 rok Plan dochodów na 1 stycznia 2019 rok 

65 746 886,00 zł 63 319 878,00 zł 

Plan dochodów na 31 grudnia 2018 rok Plan dochodów na 31 grudnia 2019 rok 

70 357 300,95 zł 71 594 576,54 zł 

Plan wydatków na 1 stycznia 2018 rok Plan wydatków na 1 stycznia 2019 rok 

67 575 252,00 zł 62 798 630,00 zł 

Plan wydatków na 31 grudnia 2018 rok Plan wydatków na 31 grudnia 2019 rok 

74 568 288,95 zł 75 635 689,54 zł 

 

Plan przychodów na 1 stycznia 2018 rok Plan przychodów na 1 stycznia 2019 rok 

4 731 766,00 zł 2 490 392,00 zł 

Plan przychodów na 31 grudnia 2018 rok Plan przychodów na 31 grudnia 2019 rok 

7 031 988,00 zł 7 002 343,00 zł 

Plan rozchodów na 1 stycznia 2018 rok Plan rozchodów na 1 stycznia 2019 rok 

2 903 400,00 zł 3 011 640,00 zł 

Plan rozchodów na 31 grudnia 2018 rok Plan rozchodów na 31 grudnia 2019 rok 

2 821 000,00 zł 2 961 230,00 zł 
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Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Przemęt na lata 2019-2023. 

Na  dzień 1 stycznia 2019 roku założono, że  w roku 2019 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 blisko 6  mln zł. w każdym roku.  Relacja pomiędzy 

dopuszczalnym wskaźnikiem 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 2019 

wynosiła  7,39 %, dla roku 2020 wynosił 5,37 %, dla roku 2021 wynosi 3,86 %, dla roku 2022 

wynosi 5,86 % i dla roku 2023 wynosi 7,56 %.  Wskaźnikami wykonania celu było osiągnięcie 

w poszczególnych latach zakładanych wielkości budżetowych i nieprzekroczenie relacji 

wynikających z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Wskaźniki te zostały osiągnięte, gdyż po wprowadzeniu wielkości wykonanych budżetu za 

2019 rok relacja dochodów bieżących do wydatków bieżący wynosiła blisko 10 mln zł, 

natomiast relacja wskaźników z art. 243 uofp dla roku 2019 wynosi 20,47 %, dla roku 2020 

wynosi 13,09 %, dla roku 2021 wynosi 8,86 % dla roku 2022 wynosi 5,95 %   

i dla roku 2023 wynosi 3,82 %. Przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej w zakresie wydatków majątkowych i bieżących przypadających do realizacji  

w roku 2019 na plan w wysokości 7 841 656,00 zł zostały wykonane w wysokości 

 6.506.901,88 zł. 

 

W 2019  roku w Gminie Przemęt działał fundusz sołecki. 

 

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na łączną kwotę 727 694,62 zł.  

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano następujące przedsięwzięcia: 

 

Miejscowość 

 

Przedsięwzięcie 

 

Klasyfikacja 

 

 

Plan 

 

Wykonanie 

 

Barchlin 

Budowa oświetlenia 

ulicznego na ulicy 

Leśnej oraz 

fragmencie ulicy 

Szkolnej 

 

900/90015/4300 

 

25.000,00 

 

25.000,00 

Organizacja imprez 

kulturalno-sportowych 

921/92195/4210 

921/92195/4300 

1.310,00 

1.100,00 

1.310,00 

1.100,00 
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dla mieszkańców 

Barchlina  

Razem:   27.410,00 27.410,00 

 

Borek 

Montaż  klimatyzacji 

w świetlicy wiejskiej 

w m. Borek” 

921/92109/6050 12.000,00 

 

12.000,00 

Organizacja imprez 

kulturalno-sportowych 

dla mieszkańców 

Borku  

921/92195/4170 

921/92195/4210 

921/92195/4300 

550,00 

699,00 

500,00 

550,00 

696,63 

500,00 

Razem:   13.749,00 13.746,63 

 

Biskupice 

Organizacja imprezy 

kulturalno-sportowej 

dla mieszkańców 

Biskupic (oprawa 

muzyczna) 

 

921/92195/4170 

 

 

900,00 

 

 

900,00 

 

Zakup i montaż 

zewnętrznych rolet 

okiennych na Sali 

wiejskiej w 

Biskupicach 

 

921/92109/4300 

 

4.500,00 

 

4.306,23 

Przebudowa chodnika 

przy drodze gminnej 

w miejscowości 

Biskupice 

 

600/60016/6050 

 

8.730,00 

 

8.730,00 

Konserwacja i 

czyszczenie 

przepustów oraz 

rowów 

melioracyjnych 

 

 

600/60016/4300 

 

 

1.000,00 

 

 

1.000,00 

Utwardzenie terenu 

pod altaną ogrodową 

w miejscowości 

Biskupice 

 

921/92195/4300 

 

2.200,00 

 

2.200,00 

Razem:   17.330,00 17.136,23 

 

Błotnica 

Opracowanie 

dokumentacji 

budowlanej na 

„Przebudowę ulicy 

Krótkiej w 

miejscowości Błotnica 

 

600/60016/6050 

 

12.000,00 

 

11.931,00 
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wraz z 

odwodnieniem” 

Montaż wypełnienia 

ścian przystanku 

autobusowego z 

poliwęglanu 

600/60004/4300 3.000,00 2.412,52 

Opracowanie 

dokumentacji 

projektowej na 

oświetlenie ul. 

Wiejskiej 

900/90015/6050 22.357,00 8.856,00 

Razem:   37.357,00 23.199,52 

 

Bucz 

Zakup materiałów na 

budowę dróg 

gminnych w 

miejscowości Bucz 

 

600/60016/6050 

 

44.210,00 

 

44.099,78 

Razem:   44.210,00 44.099,78 

 

Górsko 

Remont odcinka drogi 

gminnej w 

miejscowości Górsko 

600/60016/4270 19.894,00 19.894,00 

Razem:   19.894,00 19.894,00 

 

Kaszczor 

Termomodernizacja 

Sali wiejskiej w 

miejscowości 

Kaszczor 

921/92109/6050 44.210,0 44.210,00 

Razem:   44.210,00 44.210,00 

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 
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Utrzymanie zieleni i 

czystości na gminnym 

terenie w 

miejscowości 

Kluczewo 

 

900/90004/4300 

 

2.500,00 

 

2.498,04 

Zakup zmywarko-

wypażarki do kuchni 

w Sali wiejskiej w 

Kluczewie 

921/92109/4210 3.500,00 3.500,00 

Zakup i montaż pieca 

CO- 5 klasy w sali 

wiejskiej w Kluczewie 

921/92109/6050 22.500,00 22.500,00 

Zakup opału do pieca 

CO ogrzewającego 

salę wiejską w 

Kluczewie 

921/92109/4210 5.411,00 5.402,00 

Razem:   37.711,00 37.700,04 

Mochy Organizacja 

wypoczynku 

zimowego i letniego 

dla dzieci z 

miejscowości Mochy 

 

921/92195/4300 

 

 

4.000,00 

 

4.000,00 

Utrzymanie gminnych 

terenów zielonych w 

sołectwie Mochy 

900/90004/4300 4.500,00 4.500,00 

Organizacja pikniku 

ekologicznego dla 

mieszkańców Moch 

(zakup nagród i 

posiłku 

regeneracyjnego) 

 

900/90003/4210 

 

1.000,00 

 

 

1.000,00 

 

Organizacja imprez 

kulturalno-sportowych 

dla mieszkańców 

Moch (oprawa 

muzyczna) 

 

921/92195/4300 

 

 

3.500,00 

 

3.500,00 

Sporządzenie projektu 

na budowę dróg 

gminnych: Lipowej, 

 

600/60016/6050 

 

 

31.210,00 

 

31.210,00 
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Dębowej, Podgórnej 

wraz z odwodnieniem 

Razem:   44.210,00 44.210,00 

Nowa Wieś Remont kuchni 

znajdującej się w Sali 

wiejskiej w Nowej 

Wsi 

 

921/92109/4270 

 

 

15.768,00 

 

15.700,00 

Zorganizowanie 

wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży z 

miejscowości Nowa 

Wieś 

 

921/92195/4300 

 

1.500,00 

 

 

1.500,00 

 

Wykonanie projektu 

budowlanego na 

budowę drogi gminnej 

ul Podgórnej w 

miejscowości Nowa 

Wieś 

 

600/60016/6050 

 

12.000,00 

 

 

12.000,00 

 

Zakup blokad 

parkingowych na 

parking przy remizie 

OSP w Nowej Wsi 

 

754/75412/4210 

 

 

437,00 

 

437,00 

Zakup kostki 

brukowej i obrzeży  

900/90095/4210 3.001,00 3.001,00 

Zakup kosiarki do 

trawy 

900/90004/4210 7.814,00 7.814,00 

Montaż kontenera 

sanitarnego 

900/90095/4300 3.690,00 3.690,00 

Razem:   44.210,00 44.142,00 

Olejnica Budowa oświetlenia 

drogowego na osiedlu 

w Olejnicy 

900/90015/6050 

 

11.495,00 

 

8.167,20 

Razem:   11.495,00 8.167,20 

Osłonin Zakup kostki na 

budowę drogi gminnej 

w miejscowości 

Osłonin 

600/60016/6050 

 

27.852,00 

 

27.596,18 

Razem:   27.852,00 27.596,18 



RAPORT O STANIE GMINY PRZEMĘT ZA ROK 2019 

 

 

  26 maja 2020 str.  30 
 
 
 

 

Perkowo 

Utwardzenie drogi 

ulicy Jeziornej 

600/60016/4270 3.900,00 3.900,00 

Montaż monitoringu 

terenu przy Sali 

wiejskiej w Perkowie 

921/92109/4300 4.275,00 4.275,00 

Budowa ulicy 

Piaskowej w Perkowie 

600/60016/6050 25.336,00 25.336,00 

Razem:   33.511,00 33.511,00 

 

Popowo 

Stare 

Zakup grilla 921/92195/4210 3.321,00 3.321,00 

Zakup nagłośnienia na 

salę wiejską w 

Popowie Starym 

921/92109/4210 1.142,00 1.142,00 

Organizacja imprezy 

kulturalno-sportowej 

dla mieszkańców 

Popowa Starego 

 

921/92195/4300 

 

2.000,00 

 

2.000,00 

Zakup patelni 

elektrycznej i taboretu 

gazowego do kuchni 

w Sali wiejskiej w 

Popowie Starym 

 

921/92109/4210 

 

10.000,00 

 

10.000,00 

Zakup węża 

hydrantowego W52 

900/90095/4210 1.900,00 1.900,00 

Remont Sali wiejskiej 

w Popowie Starym 

921/92109/4270 9.091,00 9.091,00 

Razem   27.454,00 27.454,00 

 

Poświętno 

Odnowienie elewacji 

zewnętrznej Sali w 

miejscowości 

Poświętno 

 

921/92109/4270 

 

18.000,00 

 

18.000,00 

Organizacja imprezy 

kulturalno-sportowej 

dla mieszkańców 

Poświętna 

 

921/92195/4300 

 

480,00 

 

480,00 

Razem:   18.480,00 18.480,00 

 

Przemęt 

Sporządzenie projektu 

budowlanego na 

budowę dróg 

 

600/60016/6050 

 

26.199,00 

 

26.199,00 
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gminnych ul. 

Kluczewskiej i ul. 

Topolowej w 

miejscowości Przemęt 

 

Utrzymanie gminnych 

terenów zielonych w 

miejscowości Przemęt 

 

900/90004/4300 

 

2.000,00 

 

2.000,00 

Budowa drogi gminnej 600/60016/6050 12.011,00 12.011,00 

Organizacja imprezy 

kulturalno-sportowej 

dla mieszkańców 

Przemętu (zakup 

nagród i posiłku 

regeneracyjnego) 

 

921/92195/4210 

 

 

4.000,00 

 

3.983,02 

Razem:   44.210,00 44.193,02 

 

Radomierz 

Monitoring terenu 

przy Sali wiejskiej w 

Radomierzu- montaż 

 

921/92109/4300 

 

4.470,00 

 

4.470,00 

Wykonanie elewacji 

Sali wiejskiej w 

miejscowości 

Radomierz 

921/92109/4300 18.990,00 18.990,00 

Przebudowa instalacji 

elektrycznej na Sali 

wiejskiej w 

Radomierzu 

921/92109/4300 2.840,00 2.840,00 

Organizacja imprez 

kulturalno-sportowych 

dla mieszkańców 

Radomierza (oprawa 

muzyczna) 

 

921/92195/4300 

 

2.200,00 

 

2.200,00 

Utrzymanie czystości i 

zieleni na terenach 

gminnym w 

miejscowości 

Radomierz 

 

900/90004/4300 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

Zakup zmywarki 

przemysłowej do 

kuchni w Sali 

921/92109/4210 4.299,00 4.299,00 
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wiejskiej w 

Radomierzu 

Razem:   37.799,00 37.799,00 

 

Sączkowo 

Organizacja imprez 

kulturalno-sportowych 

dla mieszkańców 

sołectwa Sączkowo 

(zamki dmuchane, 

oprawa muzyczna, 

posiłek regeneracyjny) 

 

921/92195/4170 

921/92195/4210 

921/92195/4300 

 

750,00 

300,00 

1.900,00 

 

750,00 

300,00 

1.900,00 

Zakup oleju 

napędowego do 

nagrzewnicy 

ogrzewającej salę 

wiejską w Sączkowie 

w okresie zimowym 

 

921/92109/4210 

 

 

500,00 

 

500,00 

Utrzymanie gminnych 

terenów zielonych w 

miejscowości 

Sączkowo – zakup 

etyliny do kosiarki 

 

900/90004/4210 

 

 

600,00 

 

600,00 

Przebudowa placu 

przy Sali wiejskiej i 

remizie strażackiej 

oraz wyłożenie placu 

kostką brukową 

921/92109/6050 22.388,00 22.373,70 

Razem:   26.438,00 26.423,70 

 

Siekowo 

Organizacja imprez 

kulturalno-sportowych 

dla mieszkańców 

Siekowa (wynajem 

urządzeń 

zabawowych, oprawa 

muzyczna, występy 

artystyczne) 

 

921/92195/4300 

 

 

3.500,00 

 

 

 

3.500,00 

 

 

Zakup oleju 

napędowego do 

nagrzewnicy 

ogrzewającej salę 

wiejską w Siekowie 

 

921/92109/4210 

 

300,00 

 

300,00 
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Wykonanie usługi 

oświetleniowej w 

miejscowości Siekowo 

900/90015/4300 

 

15.000,00 

 

15.000,00 

 

Sporządzenie 

dokumentacji 

budowlanej na 

budowę/przebudowę 

remizy OSP w 

Siekowie 

754/75412/6050 12.191,00 11.070,00 

Razem:   30.991,00 29.870,00 

 

Siekówko 

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 

 

500,00 

3.500,00 

 

499,90 

3.500,00 

Zagospodarowanie 

terenów zielonych 

przy sali wiejskiej w 

miejscowości 

Siekówku 

900/90004/4210 4.000,00 4.000,00 

Remont Sali wiejskiej 

w miejscowości 

Siekówko 

921/92109/4270 19.278,00 19.278,00 

Razem:   27.278,00 27.277,90 

 

Sokołowice 

Rozbudowa budynku 

świetlicy wiejskiej  w 

m. Sokołowice oraz 

budowa  zbiornika 

bezodpływowego 

 

921/92109/6050 

 

10.000,00 

 

10.000,00 

Renowacja miejsc 

pamięci w 

miejscowości 

Sokołowice 

 

921/92195/4270 

 

1.592,00 

 

1.592,00 
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Zakup paliwa i żyłki 

do kosiarki  

900/90004/4210 300,00 300,00 

Razem:   11.892,00 11.892,00 

 

Solec 

Organizacja imprez 

kulturalno-sportowych 

dla mieszkańców 

sołectwa Solec 

(wynajem urządzeń 

zabawowych, oprawa 

muzyczna) 

 

921/92195/4300 

 

 

      3.200,00 

 

 

      3.200,00 

 

Utrzymanie zieleni i 

czystości na gminnym 

terenie w 

miejscowości Solec 

 

900/90004/4300 

 

 

2.500,00 

 

 

2.500,00 

 

Zakup materiałów do 

zagospodarowania  

gminnych terenów 

zielonych w 

miejscowości Solec 

 

900/90004/4210 

 

600,00 

 

600,00 

Zakup materiałów do 

utrzymania boiska 

sportowego i usług z 

tym związanych w 

miejscowości Solec 

 

926/92605/4210 

 

 

1.200,00 

 

 

699,99 

 

Postawienie garażu 

blaszanego na 

gminnym terenie w 

miejscowości Solec 

900/90095/4300 

 

5.000,00 

 

5.000,00 

 

Remont wigwamu w 

miejscowości Solec 

926/92605/4270 2.000,00 2.000,00 

Projekt i wykonanie 

oświetlenia 

drogowego w 

miejscowości Solec 

900/90015/4300 29.710,00 29.710,00 

Razem:   44.210,00 43.709,99 

Solec Nowy Zakup wiaty 

przystankowej 

600/60004/4210 4.000,00 4.000,00 
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Utrzymanie czystości i 

zieleni na gminnym 

terenie w Solcu 

Nowym 

900/90004/4300 

 

2.500,00 

 

2.460,00 

 

Naprawa 

piłkochwytów przy 

korcie tenisowym w 

Solcu Nowym 

926/92605/4270 

 

3.100,00 

 

3.100,00 

 

 

Organizacja 

wypoczynku 

zimowego i letniego 

dla dzieci i młodzieży 

oraz imprezy 

kulturalno-sportowej 

dla mieszkańców 

Solca Nowego 

 

921/92195/4210 

921/92195/4300 

 

 

600,00 

400,00 

 

600,00 

400,00 

Zakup oleju do 

nagrzewnicy 

ogrzewającej salę 

wiejska w Solcu 

Nowym 

 

921/92109/4210 

 

500,00 

 

491,40 

Wymiana desek na 

siedziskach przy Sali 

wiejskiej w Solcu 

Nowym 

921/92109/4300 1.917,00 1.917,00 

Remont Sali wiejskiej 

w miejscowości Solec 

Nowy 

921/92109/4270 9.000,00 9.000,00 

Razem:   22.017,00 21.968,40 

 

Starkowo  

Zakup oleju 

opałowego na salę 

wiejską w 

miejscowości 

Starkowo 

921/92109/4210 

 

4.000,00 

 

4.000,00 

Utrzymanie boiska 

sportowego wraz z 

infrastrukturą w 

miejscowości 

Starkowo 

 

926/92605/4300 

926/92605/4210 

 

 

    1.696,00 

4.304,00 

 

 

1.695,20 

3.992,63 

Organizacja imprezy 

kulturalno-sportowej 
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dla mieszkańców 

Starkowa (oprawa 

muzyczna i występy 

artystyczne) 

921/92195/4300 6.000,00 6.000,00 

Wymiana okien wraz 

z zabudową na Sali 

wiejskiej w Starkowie 

921/92109/4270 10.000,00 10.000,00 

Zakup nagłośnienia na 

salę wiejską w 

Starkowie 

 

921/92109/4210 

 

4.000,00 

 

4.000,00 

Konserwacja 

(odmulenie i nowe 

nasadzenia) oczka 

wodnego na terenie 

gminnym w Starkowie 

 

900/90095/4270 

 

1.477,00 

 

1.477,00 

Razem:   31.477,00 31.164,83 

Wieleń Budowa oświetlenia 

ulicznego w 

miejscowości Wieleń 

900/90015/6050 

 

14.000,00 

 

14.000,00 

 

Zakup kostki 

brukowej na budowę 

ulicy Górnej w 

miejscowości Wieleń 

 

600/60016/6050 

 

5.000,00 

 

4.869,91 

Organizacja imprez 

kulturalno-sportowych 

dla mieszkańców 

Wielenia (oprawa 

muzyczna, zakup 

posiłku 

regeneracyjnego, 

zakup artykułów 

spożywczych, występy 

artystyczne) 

 

921/92195/4210 

921/92195/4300 

 

    3.241,00 

350,00 

 

3.219,29 

350,00 

Razem:   22.591,00 22.439,20 

Ogółem fundusz sołecki na 2019 

rok 
 747 986,00 727.694,62 
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Realizacja fundusz sołeckiego w roku 2018 Realizacja fundusz sołeckiego w roku 2019 

681.375,37 zł 727.694,62 zł 

 

VII.  Spółki komunalne.  

 

W gminie funkcjonuje spółka komunalna pod nazwą: Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 

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

Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich z siedzibą we Wschowie i utworzyła w dniu  31 grudnia 

2016 r. Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. – Przejmującego, którego 

przedmiotem działalności jest realizacja zadań własnych Gminy Przemęt w zakresie 

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

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

zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującego – zespół składników niematerialnych  

i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie zadań własnych Gminy 

Przemęt obejmujących zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków administrowanych przez 

Referat Gospodarki Komunalnej i Sportu oraz majątek wodociągowy pozostający dotychczas  

w użyczeniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Miejskich z siedzibą  

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

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

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

Gospodarczym  pod numerem KRS 0000658280. Spółka prowadzi działalność pod numerem 

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

zł. Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

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

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

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

W 2019 roku w spółce przychody wyniosły: 

1.      Przychodów ze sprzedaży usług:        5 028 480,98 zł 

1)      woda - w kwocie:              1 849 205,45 zł 

2)      ścieki - w kwocie:              2 654 365,37 zł  

3)      pozostałe - w kwocie:           333 685,14 zł 
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2.   Pozostałe przychody operacyjne:                 2 423,48 zł 

3. Przychody finansowe:                                     9 510,82 zł 

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

RAZEM:                                                        5 040 415,28 zł 

  

W 2019 r Spółka poniosła następujące koszty: 

1. Koszty działalności operacyjnej :       5 206 499,48 zł 

2. Pozostałe koszty operacyjne:                     6 273,03 zł 

3. Koszty finansowe:                                             0,12 zł 

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

            RAZEM:                                               5 212 772,63 zł 

 

Rok obrachunkowy Przedsiębiorstwo zakończyło osiągając wynik finansowy: -172 357,35 zł 

VIII. Spółdzielnia Socjalna „Konwalia” 

 

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

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

„Konwalia” na mocy aktu założycielskiego została powołana 7 maja 2019 r., a wpis do KRS 

został dokonany w dniu 24 maja 2019 r. Założycielami Spółdzielni są Fundacja Centrum 

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

spółdzielni miała na względzie potrzebę utworzenia podmiotu łączącego dwa elementy.  

Z jednej strony ważne było utworzenie podmiotu umożliwiającego włączenie w życie 

społeczne i zawodowe mieszkańców narażonych na wykluczenie społeczne.  

Z drugiej strony podmiotu, który umożliwi wykonanie podstawowych zadań ustawowych  

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

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

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

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

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

terenów zielonych na obszarze Gminy Przemęt. Gmina oczekuje również zatrudniania przez 
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spółdzielnię osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz jej zaangażowania w życie 

społeczne Gminy. 

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

wykluczeniem społecznym oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji 

zawodowej, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa, 

 Celem Spółdzielni jest również realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak 

tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna. Spółdzielnia podejmuje 

działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymywanie u jej członków 

umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról 

społecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu, 

 Celem Spółdzielni jest także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-

kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego. 

 

IX. Jednostki organizacyjne gminy oraz jednostki pomocnicze gminy 

W gminie Przemęt funkcjonują następujące jednostki budżetowe: 

1. PRZEDSZKOLA: 

1) Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach 

2) Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu 

3) Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi 

4) Przedszkole Samorządowe w Przemęcie 

 

2. ŻŁOBEK:  

Gminny Żłobek w Błotnicy – utworzony 01.10.2019r. zgodnie z uchwałą  nr 100/2019  

3. SZKOŁY: 

1) Zespół Szkół w Przemęcie 

2) Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem 

Integracyjnym w Kaszczorze 

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie 

4) Szkoła Podstawowa w Mochach 

5) Szkoła Podstawowa w Buczu 
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4. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEMĘCIE. 

5. GMINNE CENTRUM KULTURY I BIBILOTEKA W PRZEMĘCIE. 

W planach finansowych na rok 2019 wyżej wymienionych jednostek, przewidziano 

wydatki na poziomie 75 635 689,54 zł oraz wpływy w wysokości 71 594 576,54 zł. 

Dochody zostały wykonane w wyższej kwocie od planowanej tj. 72 466 764,47 zł. 

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 

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 

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

24 Starkowo Adam Czapczynski 

25 Wieleń Monika Maćkowiak 

 

 

X. Mieszkańcy gminy. 

W okresie od początku do końca 2019 r. liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się 

o 7 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 14 137 osób, w tym 7060  kobiet i 7077 

mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

1. liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 1292 osób,  

a liczba mieszkańców – 1342, 

2. liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 4206 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 4823, 

3. liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1562, a liczba mieszkańców: 

912. 

W 2019 r. urodziło się w gminie 191 osób, w tym 98 dziewczynek i 93 chłopców, a zmarło 123 

osób, w tym 64 kobiety i 59 mężczyzn. 

 

Dane statystyczne na przełomie lat 2018-2019 

 2018 r. 2019r. 

 

Liczba mieszkańców 

 

 

14 144 

 

14 137 

 

Liczba kobiet 

 

 

7 053 

 

7 060 

 

Liczba mężczyzn 

 

7 091 

 

7 077 

 

 

 

 

 

 

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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XI. Współpraca samorządowa z innymi jednostkami. 

 

Współpraca Przemęt – Bestensee 

 

W lutym 2019 r. minęło siedemnaście lat od podpisania umowy o współpracy między gminą 

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

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

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

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

współpracy mieszkańcy mogą podszkolić język niemiecki i poznać kulturę tamtego regionu. 

Organizowane są również wspólne rajdy rowerowe zarówno po gminie Przemęt,   

jak i po gminie Bestensee. Odbywają się też zawody sportowe min. turniej tenisa stołowego. 

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

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

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

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

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

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

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

 

Współpraca Gmina Przemęt – Gmina Kobylnica. 

 

W maju 2019r. minęło 7 lat współpracy Gminy Przemęt z gminą Kobylnica.  

W tym czasie gminy prowadziły szeroką współpracę w szczególności poprzez coroczną 

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

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

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

turystyki rowerowej, wzajemne poznawanie walorów przyrodniczych  i kulturowych, jak 

również wymiana doświadczeń związanych z tworzeniem ścieżek rowerowych, pieszych jak  

i przystani kajakowych. W ramach wzajemnej współpracy dwukrotnie reprezentacja oldbojów 

z Naszej Gminy wzięła udział w „Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów oraz 

Superjuniorów” w Kobylnicy. Jednym z głównych celów turnieju było pogłębienie współpracy, 

kontaktów międzynarodowych oraz upowszechnienia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci  
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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. W roku 2019 delegacja z Gminy Przemęt wzięła udział w marszu Nordic 

Walking oraz uczestniczyła w Dniach Kobylnicy natomiast przedstawiciele Gminy Kobylnica 

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

SPORT&DISCO. 

Akcja „Pomoc dla Rodaków na Litwie” 

W grudniu 2019 roku Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak,  Przewodnicząca Rady Gminy 

Przemęt Elżbieta Wita, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady 

Gminy Przemęt Moniką Maćkowiak oraz Sekretarz Gminy Przemęt Grzegorz Aryż włączyli 

się do akcji niesienia pomocy  Polakom mieszkającym w zaprzyjaźnionych Ejszyszkach, 

miejscowości położonej  w partnerskim rejonie Soleczniki na Litwie. Celem akcji była pomoc 

naszym rodakom na Litwie w przygotowaniu Świąt Bożego Narodzenia. Razem  z darczyńcami 

przygotowano dla dzieci  i dorosłych paczki świąteczne, w których były przybory szkolne, 

książki, zabawki, słodycze, żywność, odzież, środki czystości i higieny osobistej oraz przybory 

użytku codziennego. Przed Świętami Bożego Narodzenia delegacja Samorządu Gminy Przemęt 

z Wójtem Januszem Frąckowiakiem na czele wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Wsi 

Bukwica wyjechała do Ejszyszek i przekazała zebrane dary naszym Rodakom na Litwie. 

XII. 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 
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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 2019 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 2019 

Nazwa programu zdrowotnego 
Liczba osób korzystających z programów 

zdrowotnych  

Bezpłatne badania mammograficzne 304 

Bezpłatne badanie rentgenowskie 

połączone z badaniem spirometrycznym 

RTG- 34 

SPIROMETRIA- 33 

 

Program profilaktyki czerniaka w szkołach 

W 2019 roku Gmina Przemęt przystąpiła do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka 

dla młodzieży szkolnej. Program trwa od października 2019 do czerwca 2020 roku. Głównym 

celem działań programu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka- 

czynników oraz metod skutecznej profilaktyki. Program adresowany jest do uczniów szkół 

ponadpodstawowych oraz klas 7 i 8 szkoły podstawowej. Chęć uczestnictwa w programie 

zgłosiło 5 szkół.  Do 8 maja 2020 roku zostanie sporządzone przez koordynatora wyznaczonego 

przez Wójta Gminy Przemęt zbiorcze sprawozdanie, przygotowane na podstawie cząstkowych 

danych przesłanych przez dyrektorów szkół.  

 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. 55 podmiotów posiadało koncesje na sprzedaż napojów 

alkoholowych, a na dzień 31 grudnia 2019 r. 61 podmiotów.  

 

Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu sfinansowane zostały w 2019 r. w szczególności następujące wydatki  

z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani: 

1. na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 

43 758,22 

2. na funkcjonowanie punktu-konsultacyjnego ds. uzależnień – 17 329,19 zł 
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3. doposażanie placów zabaw/boisk – 7 348,06 zł 

4. na kolonie/półkolonie dla dzieci z programem zajęć profilaktycznych – 98 910,26 zł 

5. na funkcjonowanie świetlic dziennego wsparcia – 17 158,02 zł   

6. na realizacje programów profilaktycznych i innych działań profilaktycznych  

- 44 037,36 zł  

7. zakup oraz renowacja instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry dętej – 

17 000,00 zł 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 

10 zgłoszeń  przypadków nadużywania alkoholu. W 2019 r. nie było przypadku odebrania 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.  

 

Apteki 

Na terenie Gminy Przemęt w 2019 funkcjonowało 4 aptek i 1 punkt apteczny 

l.p. 

 

Nazwa apteki 

 

Adres 

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

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

4 Apteka „z misiem” ul. Jagiellońska 20, 64-234 Przemęt 

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

 

l.p. Nazwa punktu  Adres 

1 
Punkt apteczny 

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

 

 

XIII. Pomoc społeczna. 

 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2019 r. było 327 osób. 187 osób 

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

otrzymało 77 osób natomiast  pomoc w formie  świadczeń niepieniężnych  

117 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. 



RAPORT O STANIE GMINY PRZEMĘT ZA ROK 2019 

 

 

  26 maja 2020 str.  46 
 
 
 

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

strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  

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

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma na celu przeciwdziałanie powstawaniu 

zjawisk negatywnych nurtujących społeczeństwo oraz eliminację lub przynajmniej 

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

stanowić przedmiot szczególnej troski ze strony władz lokalnych.  

Na terenie gminy Przemęt mieszkańcy mają możliwość uzyskania  wsparcia na 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.   

W związku z zachodzącymi zmianami w życiu społecznym i sytuacjami kryzysowymi 

nadal wskazana jest pomoc w formie wsparcia psychologicznego, rodzinnego, prawnego, 

obywatelskiego i w formie porad indywidualnych świadczonych w Punkcie Konsultacyjnym 

dla osób uzależnionych, współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików  

i osób doświadczających przemocy w rodzinie. 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 oraz osób bezdomnych. 

Można zauważyć, że kierunek realizacji celów strategicznych jest prawidłowy i dąży  

do zaspokajania potrzeb lokalnego środowiska. Spora grupa społeczna to osoby starsze, chore 
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i niepełnosprawne, a w związku z tym wskazane są działania dodatkowo nakierowane  

na tę właśnie grupę odbiorców (Kluby Seniora, dzienny dom pobytu, środowiskowy dom 

samopomocy). 

W 2019 r. świadczenie wychowawcze było pobierane przez 1872 rodziny  

W stosunku roku 2018 liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego  

wzrosła o 534 rodziny, co stanowi wzrost o 39,91%. Wpływ na wzrost liczby rodzin  

korzystających ze świadczenia wychowawczego miała zmiana przepisów. Od lipca 2019 roku 

prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko nie jest już uzależnione  

od kryterium dochodowego. Łącznie w 2019 r. na świadczenie wychowawcze wypłacono 

14 764 712,00zł. 

 

Świadczenia rodzinne wypłacane w 2019 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 1156 rodzin z czego 766 rodzin 

pobierało zasiłki rodzinne na 1466 dzieci, natomiast w grudniu 2019 r. świadczenia rodzinne 

pobierało 1042 rodziny z czego 647 rodzin pobierało zasiłki rodzinne na 1274 dzieci.  

Łącznie w 2019 r. wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 5 747 696,00 zł tj.: 

1. zasiłki rodzinne i dodatki 2 831 486 zł, 

2. świadczenia opiekuńcze 2 384 668,00 zł, 

3. świadczenia rodzicielskie 349.542,00 

4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 182 000,00 zł.  

 

 

W 2019 r. wypłacane było również świadczenie: zasiłek dla opiekuna.  

W 2019 r. świadczenie to pobierały 3 osoby na łączną kwotę 19 840,00 zł. 
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Dane statystyczne na przełomie lat 2018-2019 

 2018r. 2019r. 

Beneficjenci 

środowiskowej pomocy 

społecznej  

 

340 osób 

 

327 osób 

Osoby korzystające  

z pomocy społecznej  

na podstawie decyzji 

 

208 osób 

 

187 osób 

Pomoc w formie świadczeń 

pieniężnych  

95 osób 77 osób 

Pomoc w formie świadczeń 

niepieniężnych 

125 osób  117 osób 

Pobieranie świadczenia 

wychowawczego 

1 246 osoby 1 872 osoby 

 

XIV. Działalność inwestycyjna. 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2019 r. 203,9 km dróg   

w tym utwardzonych 136,46 km.  

Na dzień 31 grudnia 2019 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 5,19 km 

oraz gruntowe 59,74 km, 

4. drogi gminne wewnętrzne ogółem 27,28 km w tym asfaltowe 9,35 km i z kostki  

17,93 km. 

W 2019 roku wybudowano ogółem 2,01 km dróg utwardzonych w tym asfaltowe 0,88 km  

i z kostki 1,13 km.  

Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2019 r. 84,14% wszystkich dróg utwardzonych, 

a pod koniec 2019 roku stanowiły 83,30%. Drogi z kostki stanowiły 15,86 % wszystkich dróg 

utwardzonych na dzień 1 stycznia 2019 r. i 16,70% na dzień 31 grudnia 2019 r. 

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

publicznych na koniec 2019 roku wynosił średnio 3,88 według skali od 1 do 5. 

Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 18,30 km,  

i na 31 grudnia 2019 r. również 18,30 km. 
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Infrastruktura drogowa w Gminie Przemęt  na przełomie lat 2018-2019 

 2018 rok 2019 rok 

Wojewódzkie drogi 

asfaltowe ogółem  

14,29 km 14,29 km 

Drogi powiatowe 

ogółem 

81,50 km 81,50 km 

Drogi powiatowe 

ogółem- asfaltowe 

73,80 km 73,80km 

Drogi powiatowe 

ogółem- gruntowe 

7,70 km 7,70 km 

Drogi gminne 

publiczne ogółem  

82,84 km 82,84 km 

Drogi gminne 

publiczne ogółem w 

tym asfaltowe 

 

17,91 km 

 

17,91 km 

Drogi gminne 

publiczne ogółem z 

kostki 

 

4,77 km 

 

5,19 km 

Drogi gminne 

publiczne ogółem -

drogi gruntowe 

 

60,16 km 

 

 

59,74 km 

Drogi gminne 

wewnętrzne- 

ogółem 

 

25,27 km 

 

27,28 km 

Drogi gminne 

wewnętrzne- 

ogółem w tym 

asfaltowe  

 

8,47 km 

 

9,35 km 

Drogi gminne 

wewnętrzne- 

ogółem z kostki 

 

16,80 km 

 

17,93 km 

 

W gminie zakończono w 2019 r. inwestycje dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Solec.  

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2019 r. wynosiła 153,25 km,  

a na koniec również 153,25 km. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się 

następująco 136,85 km na początku oraz 152,69 km 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 2019 r. wynosiła  136,85 km, natomiast 

na dzień 31 grudnia 2019 r. 152,69  km. Na dzień 1 stycznia 2019 r. podłączonych było 2 842 

nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2019 r. podłączonych było 3067 

nieruchomości. 
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Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2019 r. wynosiła 153,24  km,  

a na koniec również 153,24 km. W przypadku sieci kanalizacyjnej dane przedstawiają się 

następująco na początku roku 2019  97,25 km kanalizacji grawitacyjnej  i 39,60 km kanalizacji 

ciśnieniowej, a na końcu roku 2019  101,33 km kanalizacji grawitacyjnej oraz 51,36 km 

kanalizacji ciśnieniowej. 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 2019 roku posiada 72,88% mieszkańców gminy. 

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

jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła 97,25 km kanalizacji 

grawitacyjnej  i 39,60 km kanalizacji ciśnieniowej, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. 

101,33 km kanalizacji grawitacyjnej oraz 51,36 km kanalizacji ciśnieniowej. Na dzień  

1 stycznia 2019 r. istniało 2 842 sztuk przyłączy do sieci kanalizacyjnej, a na dzień  

31 grudnia 2019 r.  było 3 067 przyłączy. 

W 2019 r. nie doszło do ani jednej awarii sieci kanalizacyjnej. Długość czynnej sieci 

gazowej na dzień 31 stycznia 2019 r. wynosiła 0 m. Na początku ubiegłego roku nie istniały 

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

domowych. 

Zrealizowane inwestycje w roku 2019:  

W 2019 r. zrealizowano inwestycje o wartości 10 079 046,80 zł, oprócz inwestycji drogowych 

Gmina Przemęt wykonała inne inwestycje, m.in.: 

1. Budowa, przebudowa, dostosowanie oraz wyposażenie dawnej sali wiejskiej w Błotnicy 

na siedzibę Dziennego Domu Pobytu oraz Gminnego Żłobka to łączny koszt ponad  

6 milionów złotych. Zadanie zostało finansowane z 3 różnych źródeł w ramach  

5 projektów. Zaangażowane zostały przede wszystkim środki europejskie, w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, niemal 3 mln zł, środki 

rządowe Senior+ oraz Maluch+, a także budżet gminny. 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec, koszt wykonania tej inwestycji  

w 2019 roku wyniósł 3 103 444,90 zł. 

3. W ramach zadania „Przebudowa i budowa obiektów na plaży gminnej w Osłoninie wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą” został przebudowany pomost rekreacyjny z balustradami 

o wartości 65 103,93 zł. 
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4. Na budynku Urzędu Gminy w Przemęcie został zamontowany zestaw fotowoltaiczny 

za kwotę 74 956,20 jako działanie proekologiczne. Zadanie w wysokości 50 409,95 zł 

zostało finansowane z umorzonej części pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu. 

5. W budynku Urzędu Gminy w Przemęcie zakupiono i zamontowano platformę osobową 

dla osób niepełnosprawnych o wartości około 50 000,00 zł. 

6. Wykonano przebudowę dachu wraz ze zmianą pokrycia dachowego w budynku 

oświatowym przy ul. Wolsztyńskiej w Mochach o wartości około 50 000,00 zł. 

7. Zamontowano klimatyzację w świetlicy wiejskiej w miejscowości Borek. Inwestycja  

to koszt 32 638,05 zł. 

8. Przebudowa budynku szkoły w miejscowości Bucz z wydzieleniem 2 oddziałów 

przedszkolnych o wartości  181 277,79 zł. 

9. Termomodernizacja Sali wiejskiej w Kaszczorze o wartości 48 000,00 zł. 

10. Wybudowano sieć elektroenergetyczną oświetlenia ulicznego w Przemęcie  

na ul. Jeziornej o wartości 18 577,38 zł. 

11. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleń o wartości 29 358,88 zł. 

W 2019 r. zlecono i wykonano szereg dokumentacji projektowych na inwestycje takie jak m.in.: 

 Budowa odcinka ul. Spacerowej w miejscowości Osłonin, 

 Przebudowa ulicy Krótkiej w miejscowości Błotnica wraz z odwodnieniem, 

 Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej Mochy-Nowa Wieś, 

 Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej Perkowo-Przemęt, 

 Budowa dróg gminnych ul. Kluczewskiej i ul. Topolowej w miejscowości Przemęt 

 Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Sączkowo, 

 Budowa drogi gminnej ul. Podgórnej w miejscowości Nowa Wieś, 

 Utwardzenie terenu Placu Pielgrzyma w miejscowości Wieleń, 

 Budowa boisk wielofunkcyjnych syntetycznych w Kaszczorze i Kluczewie. 

 

XV. Gospodarka mieszkaniowa i komunalna. 

Na początku 2019 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, 
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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. 

Łącznie w zasobie gminy zarówno na dzień 1 stycznia 2019 r. jak i 31 grudnia 2019 r. 

znajdowało się 15 mieszkań  o łącznej powierzchni 857,07 m2. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 57,14 m2, a ogółem  

w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – 0,06 m2. 

W 2019 r. nie przydzielono żadnego lokalu mieszkalnego, znajdującego się w zasobie 

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

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

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przemęt. 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. zaległości w opłatach za mieszkania będące  

w zasobie gminy wynosiły łącznie 33.500 zł, a płatnościami dotyczyły 7 mieszkań. Na dzień 

31 grudnia 2019 r. dane te przedstawiały się następująco: zaległości w opłatach za mieszkania 

będące w zasobie gminy wynosiły łącznie 20.197 zł, a płatności dotyczyły 3 mieszkań.  

W stosunku do dwóch dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne. W stosunku  

do jednego najemcy wysyłane są wezwania do zapłaty, które są wówczas regulowane. 

Wysokość tego zadłużenia nie przekracza dwumiesięcznego czynszu i opłat za mieszkanie.   

W 2019 r. dokonano niżej wymienionych napraw w budynkach, w których znajdują się 

mieszkania stanowiące zasób Gminy Przemęt, w tym: 
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1. wymieniono instalację elektryczną w jednym mieszkaniu w budynku przy ulicy 

Wolsztyńskiej 6 w Mochach, 

2. wykonano kapitalny remont jednego mieszkalnia na parterze przy ulicy Wolsztyńskiej 

6 w Mochach ( wymiana podłóg i posadzek, stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, 

grzejników, gipsowanie ścian i sufitów, montaż wyposażenia łazienki). Wydzielono 

korytarze i zamontowano dwoje drzwi (na parterze i piętrze) oddzielających korytarze 

od pozostałej  powierzchni klatki schodowej, 

3. pomalowano klatkę schodową, wymieniono oświetlenie na klatce i korytarzach  

w budynku przy ulicy Wolsztyńskiej 6 w Mochach. Zamontowano drzwi wejściowe 

 do mieszkanie ( na piętrze) przeznaczonego do remontu w 2020r.  

4. przyłączono do sieci kanalizacji sanitarnej budynek przedszkola wraz z dwoma 

lokalami mieszkalnymi przy ulicy Akacjowej 4 w Buczu. 

Wszystkie mieszkania  będące w zasobie gminy posiadają  łazienki z WC  

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

mieszkaniowego zasobu gminy  przedstawia poniższa tabela. 

 

l.p. 

Adres 

budynku  

z lokalami 

mieszkalnymi 

Ilość 

mieszka

ń 

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 
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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 2019r. dokonano sprzedaży nieruchomości położonej w Biskupcach 14, 

zabudowanej budynkiem mieszczącym dawniej szkołę podstawową oraz budynkiem stodoły,  

stanowiącą działkę oznaczoną nr 126/1 o pow. 2,00 ha. Nieruchomość sprzedana została  

w drodze czwartego przetargu ustnego ograniczonego  za cenę wynoszącą 267.650,00 zł.  

 

W zasobie gminy w 2019r. 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 – budynek Dziennego Domu Pomocy Senior + oraz  Żłobek  

2. ul. Wiejska 11- budynek gospodarczy. 

Budynki położone w miejscowości Biskupice: 

1. Biskupice 35 – obiekt  świetlicy wiejskiej, 

Budynki położone w miejscowości Siekowo: 

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

2. budynek Przedszkola Samorządowego oraz budynek OSP. 

Budynki położone w miejscowości Siekówko: 

1. 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. 

Budynki położone w miejscowości Borek: 
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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 dwa lokale mieszkalne oraz jeden lokal obecnie 

nieużytkowany ( pomieszczenie po dawnym przedszkolu).  

2. ul. Topolowa 2 – obiekt sali wiejskiej. 

Budynki położone w miejscowości Sączkowo: 

1. obiekt sali wiejskiej i OSP. 

Budynki położone w miejscowości Poświętno: 

1. obiekt świetlicy wiejskiej. 

Budynki położone w miejscowości Sokołowice: 

1. obiekt świetlicy wiejskiej. 

Budynki położone w miejscowości Solec: 

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

Budynki położone w miejscowości Solec Nowy: 

1. obiekt sali wiejskiej. 

 

XVI. Sprawy obywatelskie. 

W 2019 roku w Gminie Przemęt nie funkcjonował budżet obywatelski. 

 

W 2019 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 2019 roku zarejestrowano 24 313 korespondencji wpływającej do Urzędu natomiast, 

ilość korespondencji wypływającej wyniosła 21 835.  

W 2019 roku do Wójta Gminy Przemęt wpłynęło 78 wniosków o udostępnienie 

informacji publicznej (13 wniosków o sygnaturze OP, 65 wniosków o sygnaturze OR) 

Zapytania dotyczyły między innymi: budżetu (wydatki, wynagrodzenia pracowników), 

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

zaludnienia. 
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Wójt Gminy Przemęt wydał: 

Numer z 

Jednolitego 

Rzeczowego 

Wykazu Akt 

Nazwa teczki Ilość spraw w 2019 roku o 

sygnaturze 

OP* OR** 

120 Zarządzeń Wójta Gminy Przemęt jako 

kierownika organu 

12 42 

0050 Zarządzeń Wójta Gminy Przemęt jako 

organu gminy 

23 107 

0052 Upoważnienia 18 66 

077 Pełnomocnictwa 8 14 

*wg Zarządzenia nr 2.2017 Wójta Gminy Przemęt z dnia 01.02.2017 r. w sprawie nadania Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt 

** wg  Zarządzenia nr 6.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: nadania Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt 

 

W sprawozdawczym roku wpłynęła 1 skarga w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego na działalność Wójta Gminy Przemęt. Została ona rozpatrzona przez Radę 

Gminy Przemęt negatywnie.  

W sprawozdawczym roku wpłynęło 5 wniosków dot. ulepszenia organizacji, 

wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony 

własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. 

W sprawozdawczym roku wpłynęło 6 petycji. Przedmiotem petycji było: 

1. prośba o udostępnienie pracownikom załączonego do petycji wykazu przepisów, które 

należy znowelizować i problemów, które należy prawnie uregulować 

2. petycja o zebranie ofert rynkowych oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych  

w przedmiotowym obszarze 

3. petycja o opublikowanie w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, 

których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem 

4. petycja w sprawie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb 

Interesantów- dot. płatności bezgotówkowych 

5. petycja w sprawie przekazania pisma wszystkim Dyrektorom Szkół Podstawowych  

i Kierownikom świetlic wiejskich 



RAPORT O STANIE GMINY PRZEMĘT ZA ROK 2019 

 

 

  26 maja 2020 str.  59 
 
 
 

6. petycja w sprawie budowy ulicy Wiatrakowej w miejscowości Kaszczor 

 

Pozytywnie rozpatrzono petycję ad. 1 i 5, negatywnie rozpatrzono petycje ad. 3,  

a w inny sposób rozpatrzono petycje ad. 2, 4 i 6. 

 

Na dzień 1 stycznia 2019 r. funkcjonowały w gminie 52 organizacje pozarządowe,  

w tym 3 fundacje, 14 stowarzyszeń, 15 uczniowskich klubów sportowych oraz 20 jednostek 

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

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

sportowych oraz 20 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

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

wsparcie wykonania zadań publicznych wg. poniższych zestawień: 

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

l.p. Nazwa Organizacji Nazwa zadania Dotacja 

1.  
Uczniowski Klub Sportowy 

Pohl Judo Przemęt 
Judo sportem olimpijskim 15 000 zł 

2.  
Harcerski Klub Sportowy 

„Azymut” Mochy 

Prowadzenie szkolenia w biegu na orientację i 

szachach oraz organizacja cyklu imprez 

biegowych 

26 000 zł 

3.  
Uczniowski Klub Sportowy 

"Gambit” Bucz 
Organizacja treningów i turniejów szachowych 5 000 zł 

4.  

Powiatowe Zrzeszenie 

Ludowe Zespoły Sportowe 

Wolsztyn 

Aktywizacja sportowa mieszkańców oraz 

szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy Przemęt 
79 000 zł 

5.  
Klub Sportowy  

„KUK-SON” Pawłowice 

Szkolenie sportowe w sekcji taekwondo 

olimpijskiego. Udział w zawodach sportowych 

w kraju i za granicą 

3 500 zł 

6.  
Szkolny Klub Sportowy 

Helios Bucz 

Organizacja i udział w treningach, meczach, 

zawodach i innych imprezach sportowych oraz 

rekreacyjnych, utrzymanie i udostępnianie bazy 

sportowej, wspieranie klubów sportowych 

działających na terenie gminy Przemęt w 

zakresie szkolenia sportowego 

44 000 zł 

7.  
Towarzystwo Gimnastyczne 

Sokół Perkowo 
Spływ kajakowy oraz turniej siatkówki 3 500 zł 

8.  
Uczniowski Klub Sportowy 

Krokus Wieleń 

Krokusowe Spotkania z Tradycjami Sportów 

Wodnych 
5 500 zł 

9.  

Stowarzyszenie 

Krótkofalowców Ziemi 

Wolsztyńskej 

Harcerskie łowy na lisa 1 000 zł 
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W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

l.p. Nazwa Organizacji Nazwa zadania Dotacja 

1.  
Harcerski Klub Sportowy 

„Azymut” Mochy 

Cross Śladami Bartka z Piekła 4 000 zł 

2.  
Stowarzyszenie Przyjaciół 

Moch 

XII Rajd Śladami Cystersów. Odnowienie 

Rowerowego Szlaku Cysterskiego 

5 000 zł 

3.  

Uczniowski Klub 

Sportowy „Sokół” 

Kaszczor 

Festyn rodzinny - współpraca 

międzypokoleniowa mieszkańców 

3 800 zł 

4.  

Stowarzyszenie 

Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów  

KOŁO KASZCZOR 

"Powitanie lata" - puszczanie wianków na 

wodę 

1 200 zł 

5.  
Uczniowski Klub 

Sportowy Krokus Wieleń 

Wieczór Hawajski 6 000 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).  

 

Na terenie Gminy Przemęt wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 funkcjonowało 18 jednostek 

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

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Do podstawowych zdań jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych należą: 

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

żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, 

2) rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji 

publicznej, 

3) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy 

administracji publicznej, 

4) współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej, 

5) działanie na rzecz ochrony środowiska, 
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6) informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach 

miejscowych oraz sposobach im zapobiegania, 

7) rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej, 

8) rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, 

9) organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży. 

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

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

2019 przekazano wsparcie finansowe dla jednostek systemowych w łącznej kwocie 39000 zł 

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

ubiegać się o środki zewnętrzne przyznawane bezpośrednio z budżetu państwa za 

pośrednictwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Kwoty dotacji 

zewnętrznych są co roku dzielone na szczeblu wojewódzkim. W grudniu 2019 r. OSP Mochy 

wzbogaciło się o nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy, sfinansowany z całości z budżetu 

Gminy Przemęt.  
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Wykaz jednostek OSP z terenu Gminy Przemęt 

l.p. Nazwa Organizacji Zakres działania jednostki 

1.  OSP Przemęt  

Jednostka w KSRG do zadań 

dodatkowych należy ratownictwo 

techniczne, ratownictwo chemiczne, 

ratownictwo ekologiczne, ratownictwo 

medyczne, współpracę z jednostkami 

systemu Państwowego Ratownictwa 

oraz systemu powiadamiania 

ratunkowego oraz działania w 

kwarantannie. 

2.  OSP Kaszczor 

Jednostka w KSRG do zadań 

dodatkowych należy ratownictwo 

techniczne, ratownictwo chemiczne, 

ratownictwo ekologiczne, ratownictwo 

medyczne, współpracę z jednostkami 

systemu Państwowego Ratownictwa 

oraz systemu powiadamiania 

ratunkowego. 

 

3.  
OSP Mochy 

 

Jednostka w KSRG do zadań 

dodatkowych należy ratownictwo 

techniczne, ratownictwo chemiczne, 

ratownictwo ekologiczne, ratownictwo 

medyczne, współpracę z jednostkami 

systemu Państwowego Ratownictwa 
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oraz systemu powiadamiania 

ratunkowego oraz działania  

w kwarantannie. 

4.  OSP Bucz 

Jednostka spoza systemu KSRG, ale 

przydzielona jako wspomagająca 

(zabezpieczająca) dla PSP oraz OSP 

Przemęt, OSP Kaszczor, OSP Muchy. 

Za wyjątkiem działań chemicznych, 

zagrożenia ekologicznego  

i ratownictwa technicznego. 

5.  OSP Osłonin Jednostka spoza systemu KSRG 

6.  OSP Radomierz Jednostka spoza systemu KSRG 

7.  OSP Solec Jednostka spoza systemu KSRG 

8.  OSP Nowa Wieś Jednostka spoza systemu KSRG 

9.  OSP Sączkowo Jednostka spoza systemu KSRG 

10.  OSP Starkowo Jednostka spoza systemu KSRG 

11.  OSP Siekowo Jednostka spoza systemu KSRG 

12.  OSP Kluczewo Jednostka spoza systemu KSRG 

13.  OSP Górsko Jednostka spoza systemu KSRG 

14.  OSP Błotnica Jednostka spoza systemu KSRG 

15.  OSP Siekówko Jednostka spoza systemu KSRG 

16.  OSP Poświętno Jednostka spoza systemu KSRG 

17.  OSP Barchlin Jednostka spoza systemu KSRG 

18.  OSP Perkowo Jednostka spoza systemu KSRG 

 

 

XVII. 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.  
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Ponadto, w gminie w 2019 r. działalność prowadzą 2 szkoły podstawowe niepubliczne  

o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzone przez Stowarzyszenie, w miejscowości 

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

szkół wynosiły 2.424.141, 35 zł, natomiast w zakresie przedszkoli 1.168.787, 31 zł. 

We wrześniu 2019 r. naukę w szkołach publicznych rozpoczęło:  

1. w szkole podstawowej – 1 186 uczniów,  

2. w szkole ponadpodstawowej – 161 uczniów, z tego w technikum ekonomicznym  

48 uczniów, w branżowej szkole I stopnia - 113 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 2019 r. średnio 18,83 osób. Najwięcej  

w Szkole Podstawowej w Mochach 20,88 uczniów w klasie. Najmniej w Szkole Podstawowej 

w Kluczewie 13,4 uczniów w klasie. Gmina Przemęt zapewnia uczniom publicznych szkół 

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

do szkół na terenie gminy od I-XII w 2019 roku, wydatkowano kwotę 661 516, 56 zł. 

Na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej i ośrodków edukacyjno-

szkolno-wychowawczych wydano kwotę 218 865, 05 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 21 244, 17 zł.  

Łącznie w 2019 roku w szkołach prowadzonych przez gminę zgodnie z Kartą 

Nauczyciela zatrudniono 134,34 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym 9,16 

stażystów, 11,26 nauczycieli kontraktowych, 25,65 nauczycieli mianowanych i 88,27 

nauczycieli dyplomowanych.  
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Zdawalność egzaminów w 2019 roku. 

 

Egzaminy ósmoklasisty 2019r. 

 

Szkoła 
liczba 

uczniów 
J. polski % 

Matematyka 

% 
J. angielski % Razem % 

Bucz 21 59,52 43,81 58,29 53,87 

Kaszczor 19 75,89 40,74 47,53 54,72 

Mochy 36 59,44 50,14 49,75 53,11 

Przemęt 27 56,89 34,04 43,81 44,91 

Kluczewo 15 62,00 25,67 33,47 40,38 

Starkowo 22 56,36 36,91 49,64 47,64 

Radomierz 10 63,40 38,60 55,30 52,43 

Gmina Przemęt --- 61,15 40,01 48,32 --- 

Gmina Siedlec --- 58,23 40,82 47,25 --- 

Gmina Wolsztyn --- 58,24 40,13 52,63 --- 

Powiat --- 58,96 40,25 50,28 --- 

Województwo --- 61,04 43,07 56,28 --- 

Okręg --- 60,50 42,07 56,68 --- 

Kraj --- 63 45 59 --- 
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Egzamin gimnazjalny 2018/2019. 

 

Gimnazjum l. u. 

Histor. 

i Wos 

% 

J. pol 

% 

Przyroda 

% 

Matem. 

% 
l. u. 

J. ang 

podst. 

% 

l.u. 

J. ang. 

rozsz. 

% 

l.u. 

J. niem 

podst. 

% 

Razem 

% 

Bucz 41 54,51 59,15 44,78 33,27 37 57,14 37 39,51 4 74,50 51,84 

Kaszczor 23 57,26 64,30 49,48 48,91 14 66,79 14 47,00 9 52,11 55,12 

Mochy 47 58,34 60,06 48,72 43,06 46 50,50 46 35,65 1 33,00 47,05 

Przemęt 40 60,05 60,88 46,60 49,35 40 58,33 40 40,23 0 --- 52,57 

Starkowo 7 43,00 43,86 47,00 33,29 7 66,86 7 27,71 0 --- 43,62 

Gmina 

Przemęt 
--- 56,94 59,93 46,97 42,43 ---- 56,66 ---- 38,54 ---- 57,14 ---- 

Gmina 

Siedlec 
--- 55,72 58,02 46,30 38,94 ----- 56,21 ---- 40,76 ---- 56,20 ---- 

Gmina 

Wolsztyn 
--- 55,91 60,16 47,84 40,41 ----- 67,78 ---- 54,91 ---- 32,91 ----- 

Powiat --- 56,14 59,66 47,3 40,62 ---- 62,44 ---- 47,84 ---- 42,47 ----- 

Wojewódz-

two 
--- 58,03 61,23 49,00 41,33 --- 66,36 --- 51,06 --- 48,98 --- 

Okręg --- 57,28 60,64 48,08 40,15 --- 66,37 --- 51,59 --- 50,77 --- 

Kraj --- 59 63 49 43 --- 68 --- 53 --- 51 --- 
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Wyniki egzaminu maturalnego w Technikum Ekonomicznym w Przemęcie  

w maju 2019r. Średnie wyniki procentowe. 

Zdawalność. 

 

PRZEDMIOT 

Przystąpiło 

w 

Przemęcie 

Zdało w 

Przemęcie 

CKE 

ogółem 

Technika 

ogółem 

Okręg 

ogółem 

Okręg  w 

technikach 

Wlkp. 

ogółem 

Wlkp.  w 

technikach 

Powiat 

ogółem 
PRZEMĘT 

wszystkie 

przedmioty 

obowiązkowe 

----- ---- 80,5% 70,5% 79,5% 71,2% 80,5 73,3% 84,2% 84,6% 

język polski 13 13 95% 93% 95% 93% 96% 94% ----- 100% 

język angielski 13 12 94% 90% 94% 91% 94% 91% ----- 92% 

matematyka 13 12 86% 80% 85% 80% 86% 82% ----- 92% 

 

Wyniki egzaminu maturalnego w Technikum Ekonomicznym w Przemęcie  

w maju 2019r. Średnie wyniki procentowe. 

 

Przedmiot 
poziom 

egzaminu 

CKE 

ogółem 

Technika 

ogółem 

Okręg 

ogółem 

Okręg w  

technikach 

Wlkp. 

ogółem 

Wlkp. w 

technikach 

Powiat 

ogółem 
PRZEMĘT 

język polski 

podstawa 52% 45% 51% 45% 52% 46% 55% 59% 

rozszerzenie 55% 44% 53% 43% 54% 42% 64% 57% 

język 

angielski 

podstawa 72% 63% 72% 65% 72% 63% 70% 61% 

rozszerzenie 56% 43% 56% 45% 55% 43% 53% 41% 

matematyka 

podstawa 58% 49% 56% 49% 57% 50% 59% 60% 

rozszerzenie 39% 18% 35% 17% 34% 17% 27% 19% 
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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 2019 roku kontrolowano obowiązek nauki zgodnie z wykazem uczniów urodzonych 

w latach 2001-2003 - wszyscy uczniowie realizowali obowiązek nauki.  

Na prowadzenie szkół samorządowych Gmina Przemęt wydatkowała w 2019 roku kwotę 

16.039.699,63 zł. 

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

następująco: 

1. Zespół Szkół w Przemęcie – 10167,73 zł 

2. Szkoła Podstawowa w Mochach – 11899,87 zł 

3. Szkoła Podstawowa w Buczu – 12223,60 zł 

4. Szkoła Podstawowa w Kaszczorze – 10314,15 zł 

5. Szkoła Podstawowa w Kluczewie – 8781,65 zł 

Przedszkola. 

W 2019 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 159  miejsc 

wychowania przedszkolnego.   

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. 

W 2019 roku na prowadzenie gminnych przedszkoli gmina wydała 3.616.142, 77 zł 

Podsumowanie 

Łącznie Gmina Przemęt w 2019 roku wydatkowała na oświatę i wychowanie  

24.346.978, 90 zł, w tym: 

1. na wydatki bieżące – 24.138.701, 11 zł, 

2. na wydatki majątkowe – 208.277, 79 zł. 

Dochody w zakresie oświaty i wychowania w 2019 roku wyniosły łącznie 17.867.006, 83 zł,  

w tym: 

1. subwencja oświatowa – 16.029.127, 00 zł; 

2. dotacje celowe z budżetu państwa – 842.960, 27 zł; 

3. dochody własne – 994.919, 56  zł; 

 

Na realizację wszystkich zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2019 roku Gmina 

Przemęt dołożyła ze środków własnych kwotę 6.479.972, 07 zł. 

Wójt Gminy Przemęt w 2019 r. przyznał 53 uczniom pomoc materialną  

o charakterze socjalnym na łączna kwotę 19.464, 24 zł. 

Gmina we wrześniu 2019 roku również otrzymała środki finansowe na dotację 

podręcznikową w ramach programu rządowego w wysokości 114.953, 27 zł. 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy  Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148)  organ 

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

przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu  terytorialnego informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny.  Przedmiotowa informacja 
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za rok 2018 została przedłożona radzie w ustawowych terminie w 2019 roku  . Informacja  

za  2019 rok zostanie przedłożona Radzie  Gminy w Przemęt do dnia 31 października 2020 

roku. 

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

 

Biblioteki. 

 

W gminie Przemęt w 2019 r. funkcjonowały 4 biblioteki: w Przemęcie, Mochach, Buczu 

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

znajdujący w Przemęcie przy ulicy Jagiellońska 16. 

 

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

Księgozbiór - na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosił 8.137 woluminów, na koniec roku 2019 

wynosił 7.618 woluminów 

Czytelnicy zarejestrowani - na początku roku zarejestrowano 440 czytelników, na koniec roku 

liczba ta wynosiła 448 czytelników 

Porównanie z rokiem 2018 - wzrost o 8 czytelników. 

Wypożyczenia i udostępnienia w ciągu roku - 7.112 woluminów. 

Porównanie z rokiem 2018 - wzrost o 297 wypożyczeń. 

Odwiedziny w bibliotece – 4273 użytkowników. 

Porównanie z rokiem 2018 - wzrost o 22 użytkowników. 

Zakup księgozbioru – 303 pozycje. 

Ubytki księgozbioru  - 822 woluminy. 

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

biblioteki. 

 

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

Księgozbiór - na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosił 8.291 woluminów, koniec roku 2019 

wynosił 8031 woluminów. 

Czytelnicy zarejestrowani - na początku roku zarejestrowano 381 czytelników, na koniec roku 

liczba ta wynosiła 406 czytelników. 

Porównanie z rokiem 2018 - wzrost o 25 czytelników. 

Wypożyczenia i udostępnienia w ciągu roku - 7.935 woluminów. 
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Porównanie z rokiem 2018 - wzrost o 870 wypożyczeń. 

Odwiedziny w bibliotece – 5899 użytkowników. 

Porównanie z rokiem 2018 - wzrost o 1849 użytkowników. 

Zakup księgozbioru – 335 pozycje. 

Ubytki księgozbioru  - 857 woluminy. 

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

biblioteki. 

 

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

Księgozbiór - na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosił 8.185 woluminów, na koniec roku 2019 

wynosił 7681 woluminów. 

Czytelnicy zarejestrowani - na początku roku zarejestrowano 348 czytelników,  na koniec roku 

liczba ta wynosiła 374 czytelników. 

Porównanie z rokiem 2018 - wzrost o 26 czytelników. 

Wypożyczenia i udostępnienia w ciągu roku - 7.210 woluminów.. 

Porównanie z rokiem 2018 - wzrost o 1267  wypożyczeń. 

Odwiedziny w bibliotece – 3253 użytkowników. 

Porównanie z rokiem 2018 - wzrost o 352 użytkowników. 

Zakup księgozbioru – 297 pozycje. 

Ubytki księgozbioru  - 801 woluminów. 

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

użytkowników biblioteki. 

 

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

Księgozbiór - na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosił 6459 woluminów, na koniec roku 2019 

wynosił 6183 woluminów. 

Czytelnicy zarejestrowani - na początku roku zarejestrowano 293 czytelników, na koniec roku 

liczba ta wynosiła 302 czytelników. 

Porównanie z rokiem 2018 - wzrost o 9 czytelników. 

Wypożyczenia i udostępnienia w ciągu roku – 6853 woluminów. 

Porównanie z rokiem 2018 - wzrost o 1976  wypożyczeń. 

Odwiedziny w bibliotece – 4590  użytkowników. 

Porównanie z rokiem 2018 - wzrost o 2573 użytkowników. 
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Zakup księgozbioru – 294  pozycje. 

Ubytki księgozbioru  - 570 woluminów. 

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

użytkowników biblioteki. 

 

Ogólne dane dotyczące  BIBLIOTEKI: 

 

Liczba czytelników na 100 mieszkańców - 10,82 

Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców- 207,16 

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców – 8,69 

Wydatki na zakup nowości wydawniczych – 29.589,43 zł 

w tym: - wydatki na zakup nowości wydawniczych w ramach wkładu własnego - 20.237,43 zł 

- Wydatki na zakup nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego - 9.352,00 zł 

           

Formy promocji książki oraz inne rodzaje działalności BIBLIOTEKI Gminnego 

Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie zorganizowane w 2019 roku: 

 

STYCZEŃ 

- Zabawki z papieru – wystawa książek dla dzieci i dorosłych -  Przemęt, 

- Wesołe ferie termin od 21.01.2019 r. do 25.01.2019 r. -  Przemęt, 

- Spotkanie bibliotekarzy powiatu wolsztyńskiego pt. Biblioteka czy mediateka – Przemęt, 

- Głośne czytanie przygód Franklina uczniom klasy I. - Bucz, 

- Wystawa fotografii ,,Gmina Przemęt, a w niej….” – Bucz, 

- Mały znawca książek, czyli jak prawidłowo opisać książkę- lekcja dla  klasy III SP-  Mochy, 

- Śladami Koziołka Matołka - quiz dla uczniów dwóch klas I SP – Mochy, 

- Z cyklu „Od trzeciego roku bez książki ani kroku”- „Czytanie o bałwanie”- zajęcia 

czytelniczo-plastyczne dla dzieci trzyletnich z przedszkola w Mochach – Mochy, 

- Wystawa książek - Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Przemęckiej – Kaszczor. 

LUTY 

- Miauczy kotek miau – warsztaty biblioteczne dla przedszkolaków – Przemęt, 

- O łakomczuszku i burczeniu w brzuszku – warsztaty biblioteczne dla przedszkolaków – 

Przemęt, 



RAPORT O STANIE GMINY PRZEMĘT ZA ROK 2019 

 

 

  26 maja 2020 str.  73 
 
 
 

- Nowości książkowe dla młodzieży- pogadanka dla uczniów kl. VI – Bucz, 

- Dzień Bezpiecznego Internetu – zajęcia edukacyjne dla uczniów kl. I – Bucz, 

- Pingwiny z lodowej krainy – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci – Bucz, 

- Wielka psota na Dzień Kota – pogadanka dla uczniów kl. IV – Bucz, 

- Lektury da się lubić – zajęcia czytelnicze dla uczniów kl. VI – Bucz, 

- Kocie zabawy przedszkolaków czyli wesoło obchodzimy Dzień Kota – zajęcia literackie dla 

przedszkolaków – Bucz, 

- Głośne czytanie opowiadania ,,Zimowa grypa” – uczniowie kl. III – Bucz, 

- Dzień Bezpiecznego Internetu- Działajmy razem - lekcja dla uczniów z klasy II A SP – Mochy, 

- Z cyklu „Od trzeciego roku bez książki ani kroku”- „Nieśmiały kotek”- zajęcia czytelniczo-

plastyczne dla dzieci trzyletnich z przedszkola w Mochach – Mochy, 

- Psota na dzień Kota - zajęcia dla dzieci ze świetlicy szkolnej – Mochy, 

- Wystawa książek i fotografii – Moja gmina a w niej …. – Kaszczor, 

- Literackie, zakochane pary  – konkurs walentynkowy dla dorosłych – Kaszczor, 

- Zakochaj się w czytaniu – wystawa – Kaszczor, 

- Koty, kotki i kocięta – wystawa z okazji Dnia Kota – Kaszczor. 

MARZEC 

- Bocianie aktywności – warsztaty biblioteczne dla przedszkolaków – Przemęt, 

- Poznajemy zasady czytania z zieloną żabką- pogadanka dla uczniów kl. II – Bucz, 

- Głośne czytanie opowiadania ,,Wielkie poszukiwania wiosny” uczniowie kl. I – Bucz, 

- W marcu jak w garncu – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla przedszkolaków – Bucz,, 

- Dlaczego warto czytać – lekcja biblioteczna dla uczniów kl. IV – Bucz, 

- Już czas na wiosnę – turniej zagadek dla uczniów kl. II – Bucz, 

- A po zimie czas na wiosnę – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla przedszkolaków – Bucz, 

- Spotkanie „Okazjonalnego Dyskusyjnego Klubu Książki”- Pierwszy Rok Działalności Klubu 

– Mochy, 

- Z cyklu „Od trzeciego roku bez książki ani kroku”- „Obudziła się wiosna tu i tam, rozrzuciła 

kwiatki wszędzie nam”- zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci trzyletnich z przedszkola 

w  Mochach – Mochy, 

- Międzynarodowy Dzień Pisarzy – zajęcia edukacyjne kolejno dla trzech grup przedszkolaków 

– Kaszczor, 

- Wielkanocne inspiracje – wystawa stroików i dekoracji świątecznych – Kaszczor, 

- Wielkanocny quiz dla dzieci – konkurs zagadek – Kaszczor, 
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- Teatrałki –Dzień Teatru – Kaszczor, 

- Dom Książki – wycieczka uczniów do biblioteki – Kaszczor. 

KWIECIEŃ 

- Papier czerpany – warsztaty dla uczniów kl. II a, II b, III szkoły podstawowej – Przemęt, 

- Calineczka – głośne czytanie dla przedszkolaków – Przemęt, 

- Gdyby jajko mogło mówić – głośne czytanie dla uczniów kl. II a, II b, III szkoły podstawowej 

– Przemęt, 

- Jak powstaje książka – warsztaty biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów kl. II a, II b 

szkoły podstawowej – Przemęt, 

- Już czas na wiosnę – zajęcia literackie dla przedszkolaków – Bucz, 

- Raz, dwa, trzy – zgaduj ty – wiosenny turniej zagadek dla dzieci – Bucz, 

- Głośne czytanie opowiadania ,,Malowanie pisanek” – przedszkolacy – Bucz, 

- Bibliotekarz w gościnie- „Jestem przyjacielem Franklina”- zajęcia czytelniczo-plastyczne  

z okazji Dnia Książki dla Dzieci w przedszkolu w Nowej Wsi – Mochy, 

- Awantura w bajkach - głośne czytanie dla uczniów z klasy I A SP z okazji Międzynarodowego 

Dnia Książki dla Dzieci – Mochy, 

- Magnesy na lodówkę - warsztaty plastyczne dla uczniów z klasy III Gimnazjum – Mochy, 

- Z cyklu „Od trzeciego roku bez książki ani kroku”- „O wiośnie, kurczętach i wielkanocnych 

świętach”- zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci trzyletnich z przedszkola w Mochach, 

- Kto czyta książki żyje podwójnie – spotkanie z książką dla dzieci ze świetlicy – Kaszczor, 

- Świąteczne ozdoby, pisanki, stroiki – zajęcia warsztatowe z Klubem Seniora – Kaszczor, 

- Książka i róża dla każdego czytelnika – obchody ŚDKiPA – Kaszczor. 

MAJ 

- Co nowego w bibliotece – wycieczka przedszkolaków z Przemętu – Przemęt, 

- Słuchamy wierszy Brzechwy i Tuwima – głośne czytanie dla przedszkolaków – Przemęt, 

- Z życzeniami do biblioteki – wycieczka przedszkolaków z Przemętu – Przemęt, 

- Cukierku, ty łobuzie – głośne czytanie z udziałem wice wójta Waldemara Kalitki dla uczniów 

kl. IIa i IIb szkoły podstawowej – Przemęt, 

- A w sercu ciągle maj – głośne czytanie z udziałem słuchaczy UTW – Przemęt, 

- Opowieści z teczki Profesora Książeczki – przedstawienie teatralne dla przedszkolaków i 

uczniów kl. II a i II b szkoły podstawowej – Przemęt, 

- A to ciekawe… - głośne czytanie dla przedszkolaków z Perkowa – Przemęt, 

- Zwiedzamy bibliotekę – wycieczka przedszkolaków z Radomierza  - Przemęt, 
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- Wycieczka uczniów kl. I do biblioteki z okazji Tygodnia Bibliotek – Bucz, 

- W krainie elfów i krasnali – zabawy czytelnicze dla przedszkolaków – Bucz, 

- Czytanie nie szkodzi - Bibliotekarz w gościnie w kl. III SP – Bucz, 

- Jedzie pociąg do biblioteki – głośne czytanie wierszy z uczniami kl. II – Bucz, 

- Jak powstaje książka – warsztaty twórcze dla uczniów kl. I, II – Bucz, 

- Zakładkowy zawrót głowy – warsztaty czytelniczo-plastyczne dla uczniów z klasy II A SP – 

Mochy, 

- Zakładka w roli głównej  – głośne czytanie dla uczniów z klasy I A SP – Mochy, 

- Dzieci słuchają, co dorośli im czytają - głośne czytanie dla dzieci z przedszkola w Mochach- 

Mochy, 

- Czytam książki, czytam wiele, jestem książek przyjacielem- quiz dla uczniów z klasy IIB SP 

-Mochy, 

- Zeszyt lektur trzecioklasisty  - konkurs literacko-plastyczny – Mochy, 

- Dzieci słuchają, co dorośli im czytają - głośne czytanie dla uczniów z klasy IIA SP- Mochy, 

- O kwiatku koloru nieba- warsztaty dla dzieci ze świetlicy szkolnej z okazji Dnia Polskiej 

Niezapominajki – Mochy, 

- Z cyklu „Od trzeciego roku bez książki ani kroku”- „Muzyczne czytanie na wiosenne 

spotkanie”- zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci trzyletnich z przedszkola w Mochach – 

Mochy,  

- Podróże po literaturze”- spotkanie autorskie z pisarzem Marcinem Koziołem dla dzieci 

z  przedszkola w Nowej Wsi – Mochy, 

- Biblioteka na Was czeka – wycieczka do biblioteki z okazji Dnia Bibliotekarza – Kaszczor, 

- Maraton Głośnego Czytania – kolejno dla trzech grup przedszkolaków – Kaszczor, 

- Jak nie czytam, jak czytam – pogadanka z młodzieżą szkolną oraz wystawa książek – 

Kaszczor, 

- A w sercu ciągle maj – wystawa książek – Kaszczor, 

- Jak powstaje książka – warsztaty edukacyjne z Joanna Tyluś-Malak dla klas IV SP – Kaszczor, 

- Spotkanie autorskie dla dzieci z Joanna Tyluś – Malak – Kaszczor, 

- Sportowcy czytają dzieciom – wystawa książek – Kaszczor. 

CZERWIEC 

- Spotkanie z Księżniczką Śnieżką – spotkanie literacko-animacyjne dla przedszkolaków – 

Przemęt, 
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- Z wierszykowej półeczki Juliana Tuwima – głośne czytanie dla przedszkolaków ze Starkowa 

– Przemęt, 

- Tydzień Głośnego Czytania – bajka ,,Królewna Śnieżka’’- przedszkolacy – Bucz, 

- Głośne czytanie opowiadania ,,Martynka” -  dla  przedszkolaków – Bucz, 

- Droga książki- od pisarza do czytelnika- zajęcia edukacyjne dla dzieci z przedszkola   

w Mochach, 

- Ahoj, przygodo!- głośne czytanie dla dzieci ze świetlicy szkolnej w ramach Ogólnopolskiego 

Tygodnia Głośnego Czytania Dzieciom – Mochy, 

- O wietrze łobuziaku- z okazji Dnia Wiatru- zajęcia czytelniczo-edukacyjno- plastyczne  dla 

dzieci z przedszkola w Mochach – Mochy, 

- Z cyklu „Od trzeciego roku bez książki ani kroku”- „O wilku i siedmiu koźlątkach”- zajęcia 

czytelniczo-plastyczne dla dzieci trzyletnich z przedszkola w Mochach, 

- Spotkanie „Okazjonalnego Dyskusyjnego Klubu Książki”- „Urodziłam się w łagrach”- 

spotkanie z panią Aliną Krycką – Mochy, 

- Sportowcy Czytają Dzieciom – głośne czytanie z okazji Tygodnia Czytania Dzieciom przez 

Panią Sylwię Miś animatorkę ANIMIŚ – Kaszczor 3 grupy – kl. I, II i III SP w Kaszczorze, 

- Książka na upał – wystawa – Kaszczor. 

LIPIEC 

- Dlaczego flamingi są różowe – warsztaty literacko-plastyczne dla uczestników półkolonii   

z Nowej Wsi – Przemęt, 

- Dzieci książki piszą – wystawa prac uczniów kl. I – Bucz, 

- Zabierz książkę na wakacje – wystawa książek – Kaszczor, 

- Święto Wolnych Książek – gazetka – Kaszczor, 

- Wiersze do plecaka – wystawa książek – Kaszczor, 

- Kobiety w Powstaniu Warszawskim – wystawa książek – Kaszczor. 

SIERPIEŃ 

- Wesołe ferie w bibliotece pod palmą – termin od 5.08.2019 r do 9.08.2019 r., 13 – 14.08.2019 

r., 20 – 21.08.2019 r., 27.08.2019 r. – Przemęt,, 

- Dania z grilla – wystawa książek – Kaszczor, 

- Wrzesień 1939 – wystawa książek – Kaszczor. 

WRZESIEŃ 

- Podróż do krainy muchomorów – zajęcia literacko-plastyczne dla przedszkolaków – Przemęt, 

- Witamy w bibliotece – lekcja biblioteczna  dla uczniów klas II – Bucz, 
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- Witajcie w świecie książek – zajęcia czytelnicze dla uczniów kl. I – Bucz, 

- Głośne czytanie książki ,,Jestem kreska” – uczniowie kl. II – Bucz, 

- Spotkanie „Okazjonalnego Dyskusyjnego Klubu Książki”- Narodowe Czytanie – Mochy, 

- Katalogi biblioteczne - lekcja dla uczniów z klasy IIB SP – Mochy, 

- Zaginiony kapelusz- głośne czytanie dla uczniów z klasy IIA SP – Mochy, 

- Ahoj, przygodo! - warsztaty dla uczniów z klasy IIB SP – Mochy, 

- Przygody z zagrody - głośne czytanie z okazji Ogólnopolskiego dnia Głośnego Czytania dla 

dzieci z przedszkola w Mochach z udziałem gościa specjalnego – Mochy, 

- Czytam, pytam i wiem - quiz dla uczniów z klasy IIA SP – Mochy, 

- Tupcio Chrupcio – przedszkolak na medal – Dzień Głośnego Czytania dla gr. Kotków i 

Misiów z  przedszkola – Kaszczor, 

- Na straganie – pogadanka o jesieni dla grupy Pszczółek z Przedszkola – Kaszczor, 

- Marchewki i inne warzywa – zajęcia plastyczne dla przedszkolaków – Kaszczor. 

PAŹDZIERNIK 

- W królestwie gangu Słodziaków – zajęcia literacko-plastyczne dla przedszkolaków – Przemęt, 

- Katalog kartkowy w bibliotece – lekcja biblioteczna dla uczniów kl. IV SP – Przemęt, 

- Witamy panią Jesień – zajęcia czytelniczo-plastyczne dla uczniów kl. II – Bucz, 

- Witajcie w świecie książek – zajęcia czytelnicze dla uczniów kl. I – Bucz, 

- Czytanie na dywanie opowiadania ,,Jeż Teodor” – przedszkolacy – Bucz, 

- Witamy najmłodszych czytelników - wycieczka do biblioteki przedszkolaków – Bucz. 

LISTOPAD 

- Wycieczka przedszkolaków z Perkowa – Przemęt, 

- Dzień Pluszowego Misia z Wiolettą Piasecką – spotkanie autorskie dla przedszkolaków – 

Przemęt, 

- Urodziny Pluszowego Misia – animacje literackie dla przedszkolaków – Przemęt, 

- Zabawy literackie z Kubusiem Puchatkiem – animacje literackie dla przedszkolaków – 

Przemęt, 

- Głośne czytanie opowiadania ,,Czy znasz ten kraj ?’’ – uczniowie kl. II – Bucz, 

- O to właśnie Polska – zajęcia czytelnicze dla przedszkolaków – Bucz, 

- Misie znane i lubiane – konkurs plastyczny dla przedszkolaków – Bucz, 

- Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką – przedszkolacy z rodzicami – Bucz, 

- Misiowe zabawy z animatorką dla przedszkolaków – Bucz, 
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- Bajka jest dobra na wszystko- zajęcia warsztatowe z okazji Dnia Postaci z Bajek dla uczniów 

dwóch klas I SP – Mochy, 

- Ani Miś - animacje dla dzieci z dwóch grup z przedszkola w Mochach z okazji Dnia 

Pluszowego Misia – Mochy, 

- Niech żyje niepodległość – wystawa książek – Kaszczor, 

- Wszystkie misie nasze są – wystawa ilustracji pokonkursowych – Kaszczor, 

- Poznaję świat z Kubusiem Puchatkiem – zajęcia czytelnicze dla dzieci – Kaszczor, 

- Urodziny Pluszowego Misia – zajęcia edukacyjne dla 3-latków  - Kaszczor, 

- Mój ulubiony miś – zajęcia edukacyjne dla kl. I – Kaszczor, 

- Miś Uszatek u Seniorów – Kaszczor. 

GRUDZIEŃ 

- Konkurs na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową – Przemęt, 

- Idą święta- ubieranie choinki- warsztaty czytelniczo-plastyczne dla dzieci ze świetlicy 

szkolnej – Mochy, 

- Spotkanie „Okazjonalnego Dyskusyjnego Klubu Książki”- „Książki kulinarne w świątecznej 

odsłonie”  - Mochy, 

 - Mikołajkowa zgaduj- zgadula- dla dzieci odwiedzających bibliotekę – Mochy, 

- Mikołajki z książką- zajęcia czytelniczo-plastyczne dla dzieci z przedszkola w Mochach – 

Mochy, 

- Ponad to w bibliotece zorganizowano wystawy i gazetki promujące czytelnictwo - wystawy 

nowości książkowych, wystawy tematyczne i okolicznościowe, wystawy prac plastycznych 

wykonanych przez dzieci, itp. 

- Magia Świąt - wystawa książek –Kaszczor. 

 

W 2019 roku budżet biblioteki wynosił 336.102,00 zł. 

 

Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice. 

W gminie w 2019 r. funkcjonowało Gminne Centrum Kultury i Biblioteka  

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

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

W 2019 r. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie zorganizowało następujące 

wydarzenia: 
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6 stycznia 2019 r., 6 stycznia 2019 r. w Przemęcie świętowaliśmy setną rocznicę wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Przemęckiej. Uroczystości w roku jubileuszowym miały 

wyjątkowy przebieg, rozpoczęły się bowiem Mszą św. za Ojczyznę w przemęckim kościele 

farnym. Później  zaproszeni goście, liczne delegacje, poczty sztandarowe szkół  

i organizacji społecznych, harcerze z 7 Drużyny Harcerskiej im. Jana Pawła II w Przemęcie, 

Kompania Honorowa Wojska Polskiego wraz z pocztem sztandarowym 3 Dywizjonu Artylerii 

Rakietowej z Sulechowa oraz mieszkańcy gminy prowadzeni przez Młodzieżową Orkiestrą 

Dęta GCKiB w Przemęcie przemaszerowali na przemęcki Rynek gdzie sto lat temu działa się 

historia i to tu odbyły się główne uroczystości. Ważną częścią zacnej imprezy było odsłonięcie 

pamiątkowej tablicy poświęconej ks. Stanisławowi Kuliszakowi, który był m.in. organizatorem 

Kompanii Przemęckiej. Owa tablica powstała dzięki osobistym staraniom Prezesa Koła TPPW 

w Przemęcie Antoniego Fornalskiego i  przychylności ks. proboszcza Edmunda Jaworskiego. 

Wszyscy polegli w walkach narodowowyzwoleńczych uczczeni zostali w apelu poległych,   

a na ich cześć oddano salwę honorową. Kolejna część uroczystości przebiegała w restauracji 

Morena w Starkowie i  rozpoczęła się historyczną inscenizacją przygotowaną przez nauczycieli 

oraz uczniów ze szkół z Radomierza, a także ze Starkowa. Tu również Wójt Gminy Przemęt 

Janusz Frąckowiak, wspólnie z  Przewodniczącą Rady Gminy Przemęt Elżbietą Witą,  wręczyli 

pamiątkowe medale upamiętniające rocznicę wyzwolenia Przemętu osobom   i instytucjom 

szczególnie zasłużonym dla rozwoju nasze małej ojczyzny.  Podczas obchodów setnej rocznicy 

wybuchu wyzwolenia Przemętu na Rynku dzięki uprzejmości 3 Dywizjonu Artylerii 

Rakietowej z Sulechowa zorganizowana została wystawa sprzętu wojskowego, ponadto każdy 

uczestnik wydarzenia  otrzymał pamiątkowy button i biało czerwona flagę. Z okazji setnej 

rocznicy Urząd Gminy Przemęt oraz GCKiB w  Przemęcie przygotowały także 

okolicznościowe wydawnictwo poświęcone Powstaniu Wielkopolskiemu na Ziemi 

Przemęckiej.   

 

WOŚP – 27 Finał WOŚP odbył się 13.01.2019 r. na sali GCKiB w Przemęcie.  Już po raz 

kolejny instytucja kultury w Przemęcie przyłączyła się do organizacji zbiórki na rzecz fundacji 

Jerzego Owsiaka. W programie artystycznym wystąpili przedszkolacy, zespoły, kluby oraz 

lokalni artyści  z terenu Gminy Przemęt. Co roku aktywnie udzielają się także strażacy OSP  

z tegoż terenu organizując przejażdżki wozem strażackim i członkowie klubu RAPTOR OFF 

ROAD z Leszna, którzy przeprowadzali przejażdżki pojazdami terenowymi oraz dorzucili nie 

małą kwotę organizując zbiórkę wśród członków klubu. Ponadto zbiórkę przeprowadzało 30 
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wolontariuszy ze szkół w: Starkowie, Radomierza, Kaszczoru, Moch, Przemętu oraz harcerze 

z 7 Drużyny Przemęckiej im. Jana Pawła II i GCKiB w Przemęcie.  Łącznie została zebrana 

kolejna rekordowa kwota: 21.783,88 zł.    

 

Koncert Karnawałowy - Młodzieżowa Orkiestra Dęta GCKiB w Przemęcie zapisała się już 

na stałe w kalendarzu imprez organizując koncerty karnawałowe. Tym razem koncert odbył się 

24.02.2019 r. pod hasłem „Karnawał po naszemu”. Podczas koncertu można było usłyszeć  

muzykę rozrywkową, taneczną, solową oraz wiedeńską. Koncerty te charakteryzują się 

dialogiem między orkiestrą, a publicznością, która świetnie się bawi. W koncercie wzięło udział 

ok. 200 osób.      

 

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

Buczanki, oraz Kabaret Stefan. Tradycją podczas tego dnia jest pieczenie pączków przez 

jedno z  Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Przemęt. W 2019 roku pyszne słodkości 

przygotowały Panie z KGW w Radomierzu. 

 

Święto Konstytucji 3 Maja – w Gminie Przemęt Święto Konstytucji 3 Maja było obchodzone 

bardzo uroczyście. W obchodach udział wzięły liczne poczty sztandarowe, delegacje, 

zaproszeni goście oraz wielu mieszkańców naszej gminy. Obchody  rozpoczęto mszą św. za 

Ojczyznę w  kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Przemęcie. Po uroczystej mszy św. 

zgromadzeni przemaszerowali poprowadzeni przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą i mażoretki 

„Vena” GCKiB w  Przemęcie na Rynek ks. Mojżykiewicza.  gdzie odbyła się część oficjalna.  

 

Piknik Szparagowy – impreza odbyła się  8 czerwca 2019 roku na Stadionie Sportowym 

w  Mochach. Podczas tej imprezy miały miejsce występy artystyczne przedszkolaków  

i uczniów Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Mochach, a także zespołów 

działających przy GCKiB w Przemęcie – Zespołu wokalnego „Gioielli” oraz Grupy 

Mażoretek „Vena”. Podczas pikniku odbył się również pokaz kulinarny Janka Sowińskiego – 

uczestnika IV edycji programu telewizyjnego  MasterChef Junior połączony z warsztatami 

kulinarnymi dla najmłodszych.   Piknik szparagowy zakończył się pokazem zumby  

w wykonaniu słuchaczek  Uniwersytetu Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz zabawą 

taneczną. 
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Konkurs Kulinarny na „Najciekawszą i najsmaczniejszą potrawę ze szparagów”. 

 

W ramach realizacji operacji pn. „Szparagi – złoto z ziemi – Naturalny Smak Zdrowia” odbył 

się konkurs kulinarny na „Najciekawszą i najsmaczniejsza potrawę ze szparagów”. Konkurs 

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

Festiwalu Szparagowego Smaku w dniu 8 czerwca 2019 roku. W konkursie udział wzięło 9 Kół 

Gospodyń wiejskich z terenu Gminy Przemęt. 

 

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

W 2019 roku Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie w partnerstwie z Gminą 

Przemęt, a także plantatorami szparagów z ziemi przemęckiej i Polskim Związkiem 

Producentów Szparaga realizowało operację pn. „Szparagi – złoto z ziemi – Naturalny Smak 

Zdrowia” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

plan operacyjny 2018-2019. Łączna kwita dofinansowania operacji  wyniosła 21 459, 78 zł. 

Celem realizacji operacji było zwiększenie zainteresowanych stron we wdrażanie inicjatyw na 

rzecz rozwoju obszarów wiejskich.  Projekt realizowany był przy współpracy producentów  

i przetwórców szparagów z terenu gminy Przemęt.  W ramach realizacji projektu w Mochach 

8 czerwca odbyła się konferencja naukowa „Szparagi – złoto z ziemi  - Naturalny Smak 

Zdrowia”, która poruszyła miedzy  innymi tematy związane z  uprawą szparagów oraz 

efektywną promocją przemęckiego szparaga. W ramach realizacji projektu  odbyły się również: 

dni otwarte w gospodarstwach uprawiających szparagi, festyn rodzinny, festiwal szparagowego 

smaku, konkurs kulinarny, pokaz sortowania i obróbki tego warzywa. W ramach operacji 

zostały również wydane: ulotki promocyjne, plakaty, roll-up oraz został nakręcony  

i wyemitowany film reportażowo - dokumentalny. 

 

Noc Kupały  - Ogień i woda, woń ziół, taniec i śpiew. Nad  Jeziorem Wieleńskim  

nocą z 22 na 23 czerwca 2019 r. na gminnej plaży w Osłoninie odbyła się niezwykła 

inscenizacja obrzędów sobótkowych. Noc Kupały rozpoczęła opowieść o tym co dawniej 

odbywało się w tą najkrótszą noc w roku i z jakimi wierzeniami wiązały się odprawiane 

obrzędy. Był oczywiście konkurs na najpiękniejszy wianek, w którym uczestniczyły koła 

gospodyń wiejskich z terenu Gminy Przemęt. Swoje wianki do konkursu zgłosiły panie  

z: Borku, Bucza, Kaszczoru, Kluczewa, Moch, Nowej Wsi, Osłonina, Perkowa, Popowa 
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Starego, Przemętu, Radomierza, Siekowa, Siekówka i Starkowa. Panie przygotowały 

przepiękne i bardzo różnorodne wianki. 

 

Powitanie Lata – Gminny festyn odbył się  nad Jeziorem Wieleńskim. W nowym terminie 

i  nowej odsłonie. 23 czerwca 2019 r. na plaży nad Jeziorem Wieleńskim po raz pierwszy  

po latach przerwy zorganizowano rodzinny festyn. Na scenie wystąpiły zespoły Shantel, 

Łobuzy oraz MiG, a dookoła działo się mnóstwo interesujących rzeczy.  Było słonecznie  

i ciepło więc na plaży panował spory ruch. Impreza rozpoczęła się kilka minut po godzinie 

14:00, gdy na scenie pojawiły się przedszkolaki z Nowej Wsi, Siekowa, Bucza, Przemętu  

i Starkowa. Występy młodych artystów oklaskiwali rodzice, ale nie tylko. Swój czas miały 

także dzieci ze szkół. Artystyczne talenty zaprezentowali uczniowie szkół z Przemętu, Moch 

i  Radomierza. Podczas imprezy atrakcji dla dzieci było bardzo dużo. Organizatorzy 

przygotowali punkty animacyjne, w których można było za darmo pomalować twarzy 

w  wybrany wzór, wziąć udział w konkursie sprawnościowym. 

 

„Rżnięcie po dawnemu” czyli żniwa naszych przodków - 14 lipca 2019 roku wspólnie 

z  mieszkańcami wsi Kluczewo, 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  uczestnikom 

bogatej kultury regionu, zwyczajów i tradycji związanych z najważniejszymi pracami polnymi 

polskiej wsi. 

 

Średniowieczny Jarmark Cysterki – w tym roku już po raz IX został zorganizowany 

Średniowieczny Jarmark Cysterski, który odbył się 14 września 2019 r. na placu przy kościele 

św. Jana Chrzciciela. Tym razem wyszliśmy poza ramy czasowe średniowiecza, do XVII 

wieku, czasów Potopu Szwedzkiego na Ziemi Przemęckiej. Podczas tegorocznego jarmarku 

przygotowano wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, a wśród nich: II olimpiada cysterska – 

konkurencje sprawnościowe dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, widowisko 

teatralne, pokazy walk wojów, inscenizacje nawiązujące do historii naszego regionu, stoiska 

rzemiosł dawnych, pokazy konne, wystawa malarska, prezentacje kulinarne kół gospodyń 

wiejskich, a także turniej łuczniczy dla dzieci i dorosłych. Gwiazdą wieczoru był koncert 

zespołu GOLDEN LIFE. 
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Święto Niepodległości – Święto to rozpoczęło się o godzinie 11:00 w przemęckim kościele 

farnym mszą św. za Ojczyznę z udziałem licznych delegacji, pocztów sztandarowych 

i  zaproszonych gości. Po nabożeństwie uczestnicy przemaszerowali na Rynek ks. 

Mojżykiewicza. Przy tablicach upamiętniających osoby w walce o niepodległość złożono 

kwiaty i przedstawiono krótki rys historyczny. W tym roku to święto miało bardzo wyjątkowy 

charakter, zostały poświęcone pamiątkowe medale, którymi odznaczono pośmiertnie 

uczestników Powstania Wielkopolskiego z Ziemi Przemęckiej. Medale oficjalnie przekazano 

podczas uroczystości rodzinom powstańczym.   

 

Koncert "Andrzejki w Niepodległej" w wykonaniu Orkiestry Sinfonietta Polonia z  Poznania 

pod kierownictwem maestra Cheunga Chau odbył się 30 listopada w kościele pw. św. Jana 

Chrzciciela w Przemęcie. Z towarzystwem orkiestry wystąpili soliści: skrzypaczka Blanka 

Bednarz – profesor The University of Utah i Dickinson College w USA, ukraiński trębacz Ostap 

Popovych - członek orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej w  Warszawie oraz Varsovia 

Brass Quintet – znakomity warszawski zespół. 

W programie koncertu znalazły się takie kompozycje jak: Chopin na jazzowo, słynny „Mazur” 

Stanisława Moniuszki z opery Straszny dwór, „Zima” z utworu Cztery pory roku w Buenos 

Aires Astora Piazzolli, „Passion Dance” Enrica Moralesa, temat z filmu Misja Ennio Morricone 

i najsłynniejsze tango świata „La Cumparsita” Gerarda Matosa Rodrigueza. 

Organizatorami tego wydarzenia muzycznego byli: Gmina Przemęt, Parafia pw. św. Jana 

Chrzciciela w Przemęcie, Fundacja Muzyczna APOLLO. 

Partner: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie. 

 

Mikołaj – Spotkanie z Mikołajem odbyło się 6 grudnia 2019 r.  przed Urzędem Gminy 

w  Przemęcie. W programie artystycznym wystąpiły zespoły działające przy GCKiB 

w  Przemęcie Młodzieżowa Orkiestra Dęta, mażoretki „Vena”, zespół wokalny „Gioielli” odbył 

się także pokaz wozu strażackiego OSP w Przemęcie. 

Tegoroczne spotkanie uświetniło uroczyste odpalenie iluminacji świetlnych przez Wójta 

Gminy Przemęt Janusza Frąckowiaka. Punktem kulminacyjnym była wizyta Świętego 

Mikołaja z niespodzianką dla każdego dziecka.    

 

Koncert Bożonarodzeniowy – odbył się 14 grudnia w sali GCKiB w Przemęcie. Podczas 

koncertu wystąpiły grupy działające przy Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w  Przemęcie 
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- Zespół Wokalny "Gioielli", Grupa Teatralna "Zaczarowana Dorożka", Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta oraz Grupa Mażoretek "VENA". Podczas tego koncertu po raz pierwszy swoje 

umiejętności plastyczne zaprezentowała Grupa Plastyczna, która przygotowała scenografię. 

Konkursy: 

1.  II Gminno - Powiatowy Konkurs Recytatorski Przedszkolaków „Wiosna małej poezji" 

odbył się 21 marca w sali GCKiB w Przemęcie. Wzięło w nim udział 32 małych recytatorów  

z trzech gmin powiatu wolsztyńskiego – gminy Siedlec, Wolsztyn i Przemęt. Konkurs 

przebiegał w 4 kategoriach wiekowych. W komisji zasiadali znani leszczyńscy poeci. 

 

2. Eliminacje gminne XXIV Festiwalu Piosenki Przedszkolaków - Czerwonak 2019 odbyły 

się 10 kwietnia w sali GCKiB w Przemęcie. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowało 23 

przedszkolaków z terenu gminy Przemęt. Laureaci eliminacji reprezentowali naszą gminę 

podczas etapu powiatowego. 

 

3. Eliminacje gminne Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Mali Recytatorzy - 

Wolsztyn 2019" odbyły się w sali GCKiB w Przemęcie w dniach 22 i 23 maja. Podczas 

dwudniowych przesłuchań swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowało 51 uczniów z klas 

I - VIII szkół podstawowych z terenu gminy Przemęt. Laureaci etapu gminnego wzięli udział 

w wolsztyńskim finale. 

 

4. Konkurs Wiedzy o Historii i Tradycji Regionu “Osiem wieków Ziemi Przemęckiej - 

bliżej historii, kultury i przyrody” odbył się 19 listopada. Wzięło w nim udział 33 uczniów  

z klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu gminy Przemęt. Konkurs ten skupia młodych 

miłośników i znawców lokalnej historii. Konkursowi, który ma postać pisemnego testu, 

towarzyszy także wyjazd uczestników do placówki muzealnej i ciekawych historycznie miejsc. 

W 2019 roku uczestnicy konkursu wzięli udział w wycieczce do Wrocławia gdzie zwiedzili 

Panoramę Racławicką oraz uczestniczyli w lekcji muzealnej w Muzeum Narodowym. 

Konferencje: 

Konferencja „Szparagi – złoto z ziemi – Naturalny Smak Zdrowia”  W 2019 roku Gminne 

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

szparagów z ziemi przemęckiej i Polskim Związkiem Producentów Szparaga realizowało 

operacje „Szparagi – złoto z ziemi – Naturalny Smak Zdrowia” w ramach Planu Działania 
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Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020, plan operacyjny na lata 2018-2019. 

Jednym z głównych działań operacji było realizowanie jednodniowej konferencji naukowej „ 

Szparagi złoto z ziemi – Naturalny Smak Zdrowia”. Odbyła się ona w dniu 8 czerwca 2019 

roku  w restauracji „Stara Mleczarnia” w Mochach. Podczas konferencji zostały poruszane 

tematy związane między innymi z uprawą szparagów oraz efektywną promocją przemęckiego 

szparaga – marketingiem produktów rolnych. 

 

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, konnych 

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 2019 zostały 

zrealizowane poniższe rajdy rowerowe i konne : 

 

X Dziecięcy Przemęcki Rajd Rowerowy „ Na rowery !!! SZYBKA  AKCJA ” odbył się on 2 

czerwca 2019 roku i uczestniczyło w nim 98 osób. 

 

Przemęcki Rajd Konny odbył się  20 października 2019 r. Ponad 70 uczestników, wierzchem, 

w bryczkach i na wozie, ruszyło na trasę Przemęckiego Rajdu Konnego. Trakt wyprawy wiódł 

„Dębowym szlakiem” z Moch przez Punkt Lehmanna, Wieleń i Kaszczor do „Zimnych Wód” 

i z powrotem do Moch. 

 

Pokazy teatralne. 

 

Teatr FOKUS - 22 marca, na scenie GCKiB w Przemęcie, wystawiony został spektakl „Pantera 

czyli pantoflarz w opałach” Teatru Fokus z Wolsztyna. Aktorzy,zagrali bardzo profesjonalnie 

mimo że są amatorami. Przez ponad dwie godziny wyśmienicie bawili publiczność. 

Przedstawienie teatralne  „Chwalcie łąki umajone”, inspirowane dziełami badacza kultury 

ludowej, Oskara Kolberga, do którego scenariusz napisała instruktorka grupy – Kinga 

Kaźmierczak, odbyło się 27.05.2019 r.  Młodzi aktorzy zaprezentowali  wiejski świat, 

przepełniony harmonią, ludzką empatią oraz wiarą w Bożą Łaskę. Spektakl miał zadanie 
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konsolacyjne oraz  edukacyjne. Miał dać widzom ukojenie, a występujących wzbogacić 

o  wiedzę dotyczącą tradycji związanych z majowymi nabożeństwami. Miesiąc później -

29.06.2019 r. „Zaczrowana Dorożka” wystąpiła wraz z grupą „Małe Zwierciadło”  ze Śmigla 

w popołudniu poetyckim „Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada”. Owo przedstawienie było 

inspirowane wierszami Czesława Miłosza, Leszka Aleksandra Moczulskiego, Jana 

Brzechwy . . . Kolejnym występem był udział we wrześniu w  „Narodowym Czytaniu”.  Dzieci 

i młodzież zaprezentowały fragmenty „Dobrej pani” Elizy Orzeszkowej, „Katarynki” 

Bolesława Prusa oraz „Sanatorium pod Klepsydrą”  Brunona Schulza. „Zaczarowana Dorożka” 

wystąpiła wtedy w towarzystwie radnych gminy Przemęt, a impreza odbyła się w przemęckiej 

kawiarni „Szarlotka”. Kolejnym istotnym wydarzeniem był udział przemęckich aktorów 

w  wieczorze poetyckim „Przeczucie cudu”, poświęconym poezji Kazimiery Iłłakowiczówny. 

Występ odbył się 15.11.2019r. we Włoszakowicach. Interakcji aktorskich z grupą 

włoszakowicką przemęccy aktorzy doświadczali także w czasie sierpniowego przedstawienia 

„Dwie Dorotki”, na podstawie utworu Janiny Porazińskiej. Intensywny był także czas listopada 

oraz grudnia, wtedy to odbywały się warsztaty teatralne z aktorem Teatru Nowego im. Tadeusza 

Łomnickiego w Poznaniu – Januszem Andrzejewskim. Dotyczyły one emisji głosu oraz ruchu 

scenicznego. W grudniu odbyły się również warsztaty literackie z profesorem UAM  

w Poznaniu, Michałem Januszkiewiczem. Dnia 16.12.2019 r. „Zaczarowana Dorożka” 

wystąpiła w czasie koncertu świątecznego wraz z innymi grupami działającymi przy GCKiB  

w Przemęcie, inscenizując wiersze świąteczno – zimowe Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego . 

 

We wskazanych wydarzeniach wzięło udział ok. 15 728 osób. 

Wydarzenia te wiązały się z poniesieniem kosztów w wysokości 264.068,96 zł. 

Budżet dla Ośrodka Kultury wynosił 778.156,00 zł. 

Razem budżet Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie wynosił 

1.114.258,00zł. 

 

Przy Gminnym Centrum kultury i Bibliotece w Przemęcie funkcjonują następujące grupy 

artystyczne: 

1. Zespół Wokalny „Gioielli” - działa przy GCKiB w Przemęcie od 2003 roku.  

Od początku swej działalności jego instruktorem jest Urszula Dopierała. Obecnie liczy 

15 członków. Występy zespołu uświetniły wiele imprez i uroczystości organizowanych 
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na terenie gminy Przemęt, m.in. takich jak: Noc Kupały, Powitanie Lata, Święto 

Szparaga, Jubileusz 50-lecia Par Małżeńskich. Członkowie grupy wokalnej wystąpili 

także podczas Dożynek Wojewódzko - Archidiecezjalnych w Siedlcu oraz podczas 

koncertu charytatywnego zorganizowanego przez Fundację Jesienny Uśmiech  

w Lesznie. Młodzież brała udział w  konkursach i festiwalach piosenki o zasięgu 

regionalnym i ogólnopolskim, m.in. w XII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki 

Miłosnej w Chełmnie skąd została przywieziona statuetka za zdobycie III miejsca oraz 

Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Filmowej o „Złoty Laur” w Poznaniu. Jeden  

ze starszych wokalistów zespołu w ubiegłym roku rozpoczął pracę nad własnym 

materiałem muzycznym. 

2.  Grupa teatralna „Zaczarowana Dorożka” działa od 2009 roku. W zajęciach 

uczestniczy  trzynaście osób – uczniowie szkół podstawowych oraz średnich z terenu 

gminy Przemęt. „Zaczarowana Dorożka” ma na swoim koncie ok. dwudziestu  

spektakli. Dodatkowo członkowie grupy biorą udział w różnych imprezach 

organizowanych przez GCKiB w  Przemęcie  takich np.  jak: koncerty świąteczne, czy 

występy w ramach WOŚP – u. Pierwszym spektaklem, jaki młodzi aktorzy z Przemętu 

zagrali w roku 2019 była znana baśń „Kopciuszek” - premiera miała miejsce  w styczniu 

2019 roku. 

3. Kółko plastyczne - to zajęcia zaadresowane dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych 

gminy Przemęt. W zajęciach regularne uczestniczy ok. 15 dzieci w wieku od 6 do 15 

roku życia. Na spotkaniach najczęściej poruszane są tematy związane związane  

z historią sztuki, teorią sztuki, technikami artystycznymi (malarstwo, ceramika, 

fotografia, rysunek, rzeźba...) i środkami wyrazu takimi jak kształt, forma, kompozycja, 

faktura, kreska i plama. Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej, uczestnicy mają 

do dyspozycji wszystkie niezbędne materiały i narzędzia, takiej jak farby, glinę, ołówki, 

kredki, pędzle, sztalugi jak i  inne pomoce dydaktyczne. Spotkanie w ramach kółka 

plastycznego odbywa się raz w  tygodniu w każdą środę. 

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

uczestniczy 67 dziewczyn w trzech grupach – junior, kadet, senior. Grupę prowadzą 

instruktorki Karolina Prałat i Małgorzata Kujawa. W 2019 r. mażoretki „Vena” 

wyjechały na Mistrzostwa Polski do Krzywinia, zdobywając 13 medali i tym samym 

otrzymując nominację do uczestnictwa w  Mistrzostwach Europy.  W sierpniu 

dziewczęta zawitały na Mistrzostwa Europy do  Węgier,  osiągając kolejny duży sukces. 
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Na ME wywalczyły cztery medale – złoto w pokazie zespołowym – Kategoria Mace 

Team Senior i tytuł Mistrzyń Europy, 2 srebrne w kategoriach „Duo Mace Junior” oraz 

„Solo Mace Senior”, brązowy w kategorii „Traditional POMPON Team Senior”. 

Ponadto mażoretki Vena wraz z Młodzieżową Orkiestrą Dętą uświetniają wszystkie 

imprezy gminne  oraz reprezentują i promują gminę Przemęt 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.  Orkiestra liczy 37 osób z przewagą młodzieży szkolnej. 

Najmłodszy członek orkiestry ma 9 lat, a najstarszy jest związany z orkiestrą od 

początku jej założenia. Orkiestra już na stałe zapisała się w tradycji i rozwoju kultury 

naszej okolicy. Stanowi oprawę muzyczną podczas uroczystości kościelnych, świeckich 

i świąt państwowych. Uczestniczyła również w festiwalach orkiestr dętych m.in. w 

Śmiglu, Pyzdrach, Wolsztynie, Słupcy, Rychwale, Włoszakowicach, Osiecznej, Ustce 

i Karpaczu promując naszą gminę. Dużym sukcesem  orkiestry był udział w 2018 r. w 

XXVIII Regionalnym Przeglądzie Amatorskich Orkiestr Dętych „O kleczewską wieżę” 

- Kleczew 2018. Zespół muzyków zdobył zaszczytne 3 miejsce w kategorii muzyki 

marszowej. Nasi członkowie również biorą udział w  konkursach indywidualnych, 

zajmując wysokie miejsca. W kwietniu 2019 r. podczas XXXV Wielkopolskiego 

Konkursu Młodych Instrumentalistów w Osiecznej  najlepszym młodym muzykiem 

okazała się Eliza Marach, która zdobyła Nagrodę Główną – Grand Prix oraz wygrała w 

III kategorii instrumentów drewnianych, 15-18 lat. W tej samej kategorii 3 miejsce 

wywalczyła Julita Kaczmarek.    

6. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Przemęcie – utworzony 1 marca 2017 roku, liczy 43 

studentów, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach. W ramach UTW działa 6 sekcji: 

zdrowia, zumby, rękodzieła, języka angielskiego, komputerowa i rowerowa. Zajęcia 

sekcji języka angielskiego i komputerowe odbywały się przemiennie co 2 tygodnie   

we wtorki. Zajęcia sekcji rękodzieła i zdrowia odbywały się przemiennie co 2 tygodnie  

w  piątki.  Sekcja Zumby odbywa się jeden raz w tygodniu w środy. Sekcja rowerowa 

działa sezonowo od wiosny do jesieni. 

Oprócz zajęć sekcyjnych Słuchacze biorą udział w wykładach, wycieczkach  

i spotkaniach integracyjnych. 
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W roku 2019 zorganizowano następujące działania: 

Wykłady 

Czad cichy zabójca. Pierwsza pomoc – spotkanie ze strażakami. 

Las naszym sprzymierzeńcem – spotkanie z leśniczym. 

Człowiek i środowisko wodne – wykład inauguracyjny prof. K. Słonina. 

Żywe Muzeum Ceramiki w Bolesławcu – procesy produkcji. 

Wycieczki i wyjazdy edukacyjne: 

Brama Poznania, Katedra, Stary Rynek – Poznań. 

Poznajemy regionalną ojczyznę – Wolsztyn. 

Zamek Czocha, Świeradów Zdrój. 

Poznańska Palmiarnia/ Park Wilsona – Poznań. 

Spotkania integracyjne: 

Walentynki UTW. 

Ognisko w leśniczówce w Perkowie. 

Zakończenie roku akademickiego w Wieleniu. 

Spotkanie wigilijne połączone z wernisażem prac słuchaczki UTW, Joanny Kalitki. 

Inne: 

Występ Sekcji Zumby na WOŚP w Przemęcie i Święcie Szparaga w Mochach. 

Metamorfoza 60 – latki – spotkanie z kosmetyczką. 

A w sercu zawsze maj – spotkanie z poezją z okazji Tygodnia Bibliotek. 

Tu był mój dom – wernisaż praz malarskich Urszuli Bujakiewicz. 

7. Koła gospodyń wiejskich - W roku 2019 na terenie Gminy Przemęt działało : 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 Biblioteka w Przemęcie podczas realizacji imprez takich 

jak: Piknik Szparagowy– Festiwal szparagowego smaku, Noc Kupały oraz 

Średniowieczny Jarmark Cysterski współpracowało z  następującymi kołami:  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 Siekowo, KGW Siekówko, KGW Solec, KGW 

Starkowo. 
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XIX. Przedsiębiorcy. 

 

Na koniec 2019 r. liczba wszystkich aktywnych podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą na terenie Gminy Przemęt wynosiła 837 ogółem (spadek o 13  

w stosunku do 2018). Natomiast liczba wykreślonych na stałe z ewidencji podmiotów wynosiła 

760 ogółem (wzrost o 34). 

W 2019 r. zarejestrowano w Gminie Przemęt 73 nowe podmioty gospodarcze (spadek o 60 

wpisów w stosunku do roku 2018. 

W 2019 r. wykreślono w Gminie Przemęt 53 (wzrost o 18) działalności gospodarcze  

na wniosek przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej. 

W 2019 r. zawieszono w Gminie Przemęt 63 (wzrost o 22) działalności gospodarcze  

na wniosek przedsiębiorcy. 

W 2019 r. 317 (wzrost o 210 – głównie obowiązek podania konta do tzw. „białej listy”) 

razy dokonano zmian we wpisie działalności gospodarczej na wniosek przedsiębiorcy lub 

osoby upoważnionej. 

W 2019 r. 32 (wzrost o 13) razy wznowiono prowadzenie działalności gospodarczej  

na wniosek przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej.  

Najczęściej rejestrowanym rodzajem nowej działalności gospodarczej wg kodów PKD były: 

1. 4333Z – Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian 

2. 4339Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. 

3. 4332Z – Zakładanie stolarki budowlanej. 

4. 4331Z – tynkowanie 

5. 4334Z – malowanie i szklenie 

 

XX. Ochrona środowiska. 

Formy ochrony przyrody. 

Formami ochrony przyrody, występującymi na obszarze gminy są: 

1. rezerwat krajobrazowy Wyspa Konwaliowa na Jeziorze Radomierskim,  

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

o charakterze naturalnym z blisko 150-letnim drzewostanem (dęby, lipy, klony, jesiony, 

sosny, brzozy, olchy) i rzadkimi gatunkami roślin w runie (konwalia majowa, lilia 

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

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

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

istnieją 24 pomniki przyrody.  

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

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

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

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

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadomił tut. Organ  

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

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

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

Siekowo. Zaproponowane zmiany dotyczyły ochrony kulika wielkiego oraz czynnej ochrony 

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

 

Ochrona powietrza.  

Monitoring jakości powietrza w Gminie Przemęt prowadzony jest przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Na terenie strefy wielkopolskiej wyniki 

klasyfikacji pod kątem ochrony zdrowia kształtowały się następująco (za rok 2018): 

1. Poziom zanieczyszczeń zakwalifikowano do klasy:  

 A – nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku 

siarki  (SO2), dwutlenku azotu (NO2),  tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6,)  

 A – nie stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu (O3)  

 D2 – stwierdzono przekroczenie poziomu długoterminowego dla ozonu (O3) 

 A – nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla Ołowiu Pb 

w pyle PM10 

 A – nie stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego dla Arsenu As w pyle 

PM10, Kadmu Cd w pyle PM10,  Nikielu Ni w pyle PM10 
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2. Poziom zanieczyszczeń zakwalifikowano do klasy: 

 C – stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5, pyłu 

PM10  

 C – stwierdzono przekroczenie poziomu docelowego dla  benzo(a)pirenu  w pyle 

PM10  

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 3 mm w ilości większej niż 15% nie może być stosowany. 

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

wilgotności w stanie roboczym.  

Ponadto, wprowadzone zostały ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych 

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

zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność 

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

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 2023 r. 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 r. 

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być 

użytkowane bezterminowo. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, 
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kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich 

wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r. 

Łączna długość sieci kanalizacji na koniec 2019 r. wyniosła: 

1. sanitarnej 152,69 km 

2. deszczowej 4,799 km 

Łączna długość sieci wodociągowej na koniec 2019 r. wyniosła: 153,25 km 

Na koniec 2019r., łącznie 2357 nieruchomości były wyposażone zarówno w sieć 

wodociągową jak również kanalizacyjną. Natomiast do sieci wodociągowej przyłączonych jest 

1728  nieruchomości oraz 1283 nieruchomości tylko do sieci kanalizacji sanitarnej.  Ponadto 

83 nieruchomości wyposażonych było w instalację typu przydomowa oczyszczalnia ścieków. 

Średnie miesięczne zużycie wody w gospodarstwie domowym na terenie Gminy Przemęt 

kształtowało się na poziomie 9,20 m3.   

W celu realizacji  obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych Wójt Gminy Przemęt w 2019 r. wydał w tym zakresie  

9 decyzji w których jako stacje zlewne były określone oczyszczalnie ścieków w Przemęcie, 

Wieleniu, Buczu, stacja zlewni w Nowej Soli, Wschowie i Henrykowie.  

 

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 
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sieć wodociągową w miejscowościach: Poświętno, Popowo Stare, Biskupice, Barchlin, 

Bucz, Bucz Nowy, Sokołowice; 

4. Ujęcie w miejscowości Nowa Wieś o wydajności 207 m3/dobę, składające się  

z 2 studni głębinowych oraz hydroforni z pełnym wyposażeniem i 1 zbiornika 

wyrównawczego (1 x 100 m3). Ujęcie zasila w wodę sieć wodociągową  

w miejscowościach: Nowa Wieś, Perkowo, Solec, Solec Nowy, Zaborowo; 

5. Ujęcie w miejscowości Wieleń o wydajności 2016 m3/dobę składające się z 2 studni 

głębinowych oraz hydroforni z pełnym wyposażeniem i 2 zbiornikami retencyjnymi (2 

x 250 m3). Ujęcie zasila w wodę sieć wodociągową w miejscowościach: Wieleń, 

Kaszczor, Osłonin. 

Łączna wydajności poboru wody podziemnej wynosi 3 642 m3/dobę. Zaopatrzenie w wodę 

realizowane jest zbiorczą siecią wodociągową. Realizacja obowiązku zbiorowego 

odprowadzania ścieków jest wykonywana poprzez sieć kanalizacji sanitarnej. Proces 

oczyszczania ścieków odbywa się w dwóch oczyszczalniach ścieków: w Przemęcie  

i Wieleniu. 

 

 

Oczyszczalnia ścieków w Przemęcie. 

Do oczyszczalnia ścieków w Przemęcie doprowadzane są ścieki  z miejscowości Mochy, Nowa 

Wieś, Perkowo, Górsko, Olejnica, Przemęt, Radomierz, Starkowo 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    
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Hałas. 

Wzrost zagrożenia hałasem drogowym związany jest przede wszystkim  

z gwałtownym przyrostem w ostatnich latach natężenia przewozów towarowych i osobowych 

w ruchu lokalnym oraz tranzytowym. Najważniejsze źródło hałasu na terenie analizowanej 

jednostki stanowią źródła komunikacyjne - trasy ruchu samochodowego. Jest to związane 

z występowaniem w obrębie opisywanego obszaru drogi wojewódzkiej 305. W zachodniej 

części gminy zlokalizowana jest droga wojewódzka nr 305 Bolewice – Nowy Tomyśl – 

Wolsztyn – Wschowa. Przebiega ona przez teren zabudowy miejscowości Solec, Mochy, 

Kaszczor oraz Wieleń. Jest to główny ciąg komunikacyjny dla samochodów ciężarowych. 

Zabudowa mieszkaniowa występuje blisko pasa jezdni drogi wojewódzkiej. Przejeżdżające 

samochody stanowią źródło hałasu dla tych terenów. System komunikacyjny uzupełniają 

ścieżki rowerowe.  

 

Ruch kolejowy jako źródło hałasu. 

Przez teren Gminy przebiega trasa kolejowa relacji Leszno – Wolsztyn – Zbąszynek. 

Ruch pociągów odbywa się z prędkością 40-80 km/h. W okresach letnich prowadzone  

są turystyczne przejazdy parowozami. Komunikacja zbiorowa oparta jest  

o przewozy publicznymi i prywatnymi środkami transportu. 

 

Zagrożenie powodziowe.  

Zagrożenie powodzią określone jest z prawdopodobieństwem wystąpienia 1 na 100 lat. 

Dotyczy terenów położonych w miejscowości Solec które bezpośrednio sąsiadują  

z rzeką Solecką tj. jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych: Kopanica.  

Radni Gminy Przemęt w dniu 9 lipca 2018 r. podjęli uchwałę w sprawie udzielenia 

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt. Dofinansowanie wynosiło 50% kosztów 

inwestycji jednak nie więcej niż 4 000 zł. Zgodnie z warunkami uchwały, zakup pieca lub 

instalacji może zostać dofinansowane tylko po podpisaniu umowy z Gminą Przemęt. W 2019 

roku dofinansowaniem zostało objętych 23 wniosków, na łączną kwotę 92 000, 00 zł. Celem 

dotacji jest pomoc finansowa w zakresie wymiany kotłów grzewczych. Dofinansowanie  

na montaż w systemie grzewczym kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli 

fotowoltaicznych a także montaż mikroinstalacji uzależniony jest od zastosowania  
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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 2019 nasiliły się problemy związane z zagospodarowaniem 

praktycznie wszystkich frakcji odpadów zbieranych selektywnie z wyjątkiem stłuczki szklanej. 

Dotyczyły one wynegocjowania jak najniższej ceny, którą należy ponieść za przyjęcie  

do utylizacji lub ich dalszego zagospodarowania.  
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W roku 2019 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. 

 

W wyniku współpracy z PPHU „Wtórpol” Sp. z o.o.  Leszek Wojteczek, w roku 2019 udało się 

wyodrębnić z puli odpadów zmieszanych  106,8 Mg odzieży. 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 instalacji a co za tym idzie, prowadzi 

do zmniejszenia kosztów funkcjonowania systemu. 

Rok 2019 charakteryzował się kolejnym dość dynamicznym przyrostem ilości 

wytworzonych odpadów komunalnych, w tym przede wszystkim wysegregowanych. 

Zestawienie ilościowe dostarczonych odpadów komunalnych  zmieszanych do stacji 

przeładunkowej w Powodowie w okresie 1.01.2019 -31.12.2019 i wysłanych do instalacji   

w Piotrowie Pierwszym przedstawia się następująco: 

 

Miesiąc Przemęt 

Styczeń 373,12 

Luty 338,14 

Marzec 423,9 

Kwiecień 376,92 

Maj 361,38 
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Czerwiec 297,34 

Lipiec 360,82 

Sierpień 415,22 

Wrzesień 327,95 

Październik 355,3 

Listopad 334,56 

Grudzień 353,7 

RAZEM 4 318,35 

 

 

Bez danych z punktów skupu surowców wtórnych nie mamy możliwości podania ilości 

odpadów, które udało się wysegregować. Dane te w związku z epidemią koronawirusa spłyną 

do Związku do 30 września 2020 r.  

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;  
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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 za rok 2019 osiąganie tych poziomów przedstawia się następująco:  

1. ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania:  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wymagane 50% 50% 50% 45% 45% 40% 40% 35% 

Osiągnięte 79,1% 1,78% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 

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% bd  

  

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% bd  

 

Określenie uzyskanych poziomów w pkt 2 i 3 będzie możliwe po przedłożeniu  

sprawozdań z punktów skupu – termin ich złożenia ze względu na epidemię koronawirusa 

został przesunięty do 30 września 2020 r. Z tego też powodu poziomy selektywnej zbiórki 

średniorocznie na osobę będzie można podać po tym terminie.  

 

W wyniku prowadzonych w 2019 roku kontroli sprawdzających oraz odczytów  

z rejestracji opróżniania pojemników, ujawniono kolejnych właścicieli nieruchomości, którzy 

nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź 

złożone deklaracje nie były zgodne ze stanem rzeczywistym. Dotyczy to: posiadaczy domków 

letniskowych, podmiotów prowadzących działalność oraz rozbieżności w ilości osób 

faktycznie przebywających na nieruchomości. Część domków letniskowych funkcjonuje  
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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.  

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).  

 

XXI. Planowanie przestrzenne.  

 

Pod koniec 2019r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych 

było 2,8 % powierzchni gminy. W roku tym uchwalono miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare oraz miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Poświętno. Zgodnie  

z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, brak 

opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla tych miejscowości, 

zablokowałby możliwość dalszego inwestowania (lokalizowania budynków mieszkalnych, 

albo budynków o funkcji mieszanej w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa)  

na obszarach znajdujących się w odległości w odległości mniejszej lub równej 

dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowych. W opracowaniu jest 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 

214/1, 214/2, 214/3 i 215 w obrębie miejscowości Górsko.  W 2019 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 

uchwałą nr 102/2019 z dnia 1 października 2019 r. przystąpiła do zmiany tego dokumentu.  

W 2019 r. wydano 31 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Inwestycji te 

dotyczyły głównie budowy sieci elektroenergetycznych (14 decyzji), przebudowy dróg (6 

decyzji), oświetlenia ulicznego (1 decyzja), budowy sieci kanalizacyjnej  

i wodociągowej (2 decyzje),  utwardzenia terenu na Placu Pielgrzymów w m. Wieleń  

(1 decyzja), budowy ścieżki pieszo – rowerowej wraz z zatokami i oświetleniem wzdłuż brzegu 

jeziora w m. Osłonin i budowa drogi z pasem pieszo – rowerowym i miejscami parkingowymi 

w m. Wieleń (1 decyzja), zmiany sposobu użytkowania, rozbudowy i przebudowy budynku 

Sali wiejskiej w Błotnicy na placówkę „Dom Dziennego Pobytu Senior+ / Środowiskowy Dom 
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Pomocy i żłobek Maluch” w m. Błotnica (1 decyzja), przebudowy budynku szkoły w m. Bucz 

z wydzieleniem dwóch oddziałów przedszkolnych z częścią sanitarną (1 decyzja). Ponadto 

wydano 4 zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

 

W poprzednim roku wydano 283 decyzje o warunkach zabudowy, w tym m.in. 137 

decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej, 38 decyzji dotyczących zabudowy letniskowej, 

34 decyzji dotyczących budynków gospodarczych, 19 decyzji dotyczących zabudowy 

usługowej, 4 decyzje dotyczące budynków i budowli rolniczych, 4 decyzje dotyczące 

budynków mieszkalno – usługowych, 3 decyzji dotyczących budynków mieszkalnych  

w zabudowie zagrodowej oraz innych. 

 

XXII. Sprawy administracyjne. 

 

W 2019 r.: 

 przeciętny czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego wynosił na dzień  

1 stycznia 2019 r. 14 dni, a na dzień 31 grudnia 2019 r. 18 dni, 

- przeciętny czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy – 60 dni, 

 

 

W roku sprawozdawczym w Urzędzie Gminy w Przemęcie było zatrudnionych 

48 pracowników w tym: 36 kobiet i 12 mężczyzn. Poniższe tabele przedstawiają zatrudnienie 

w Urzędzie Gminy w Przemęcie według:  

 

 wieku,  

 stażu pracy ogółem,  

 stażu pracy tylko w Urzędzie,  

 wykształcenia,  

 stanowisk. 
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Zatrudnienie wg stażu pracy (ogółem) w Urzędzie Gminy Przemęt  

Przedziały 

stażu pracy 
Kobiety  Mężczyźni 

do roku 1 1 

1-10 12 1 

11-20 8 5 

21-30 6 1 

31-40 9 2 

41-50 0 2 

Razem 36 12 

*stan na dzień 31.12.2019 r.  
 

Zatrudnienie wg stażu pracy w Urzędzie Gminy Przemęt 

Przedziały 

stażu pracy 
Kobiety Mężczyźni 

do roku 10 4 

1-10 13 3 

11-20 5 3 

21-30 5 2 

31-40 3 0 

41-50 0 0 

Razem 36 12 

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Przemęt wg wieku 

Przedziały 

wiekowe 
Kobiety  Mężczyźni  

18-30 10 1 

31-40 11 3 

41-50 8 3 

51-60 6 4 

61-65 1 1 

Razem 36 12 

*stan na dzień 31.12.2019 r. 
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*stan na dzień 31.12.2019 r.  

 

Zatrudnienie wg wykształcenia w Urzędzie Gminy Przemęt 

Wykształcenie Kobiety Mężczyźni 

Wyższe 

magisterskie 
24 9 

Licencjat 6 1 

Policealne 0 0 

Średnie 6 1 

Zawodowe 0 1 

Podstawowe 0 0 

Razem 36 12 

*stan na dzień 31.12.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Zatrudnienie wg stanowisk w Urzędzie Gminy Przemęt 

Stanowisko Kobiety Mężczyźni 

Wójt Gminy 0 1 

Zastępca Wójta Gminy 0 1 

Sekretarz Gminy 0 1 

Skarbnik Gminy 1 0 

Kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego 
0 1 

Kierownik Wydziału 1 0 

Zastępca Kierownika 

Wydziału 
2 1 

Główny Księgowy 1 0 

Główny Specjalista 2 0 

Inspektor 11 4 
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Starszy Specjalista 2 1 

Podinspektor 4 0 

Referent 7 0 

Młodszy Referent 0 0 

Pomoc administracyjna 2 1 

Pracownik obsługi biurowej 

w ramach prac 

interwencyjnych 

2 0 

Palacz c.o. 0 1 

Sprzątaczka 1 0 

Razem 36 12 

*stan na dzień 31.12.2019 r. 

 

 

 

Od kilku lat w Urzędzie Gminy w Przemęcie organizowane są również staże z Urzędu Pracy 

oraz praktyki. 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY PRZEMĘT ZA ROK 2019 

 

 

  26 maja 2020 str.  107 
 
 
 

 

Ilość wydanych decyzji administracyjnych, wniesionych odwołań od decyzji, uchylonych decyzji, ilość decyzji wydanych decyzji 

po terminie w roku 2019  

 

 

REFER

AT/ 

WYDZI

AŁ*  

Rodzaj  

decyzji 

Ilość wydanych decyzji 

ogółem 

Ilość wniesionych odwołań 

od decyzji 
Ilość uchylonych decyzji 

Ilość decyzji wydanych po 

terminie 

2019 

OP/ 

OR 

Decyzje dotyczące 

udostępnienia informacji 
publicznej 

0 0 0 0 

RAZEM  OP/OR 0 0 0 0 

SO 

 

 

Decyzje dotyczące 

wymeldowań 
22 0 0 0 

Decyzje dotyczące 

wygaśnięcia zezwoleń na 

sprzedaż 

8 0 0 0 

Zezwolenia jednorazowe na 

sprzedaż napojów 

alkoholowych 

24 0 0 0 

Zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych 

20 0 0 0 

Zmiany imion i nazwisk 4 0 0 0 

Przeznaczenie nieruchomości i 
rzeczy ruchomych na cele 

świadczeń na rzecz obronności 

oraz wykonywanie tych 
świadczeń 

6 0 0 0 

Nakładanie obowiązku 

świadczeń osobistych na rzecz 

obronności i ich wykonywanie 

3 0 0 0 
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RAZEM SO 87 0 0 0 

RI 
Decyzje na zajęcie pasa 

drogowego 
16 0 0 0 

RAZEM RI 16 0 0 0 

RNP/R

N 

Zatwierdzające podział 
nieruchomości 

42 0 0 0 

Ustalające opłatę adiacencką z 

tyt. podziału nieruchomości 
2 0 0 0 

Zezwalające na wycięcie 

drzew/krzewów 
32 0 0 7 

Ustalające warunki zabudowy 283 1 1 4 

Ustalające lokalizację 

inwestycji celu publicznego 
31 0 0 0 

Ustalające środowiskowe 

uwarunkowania realizacji 
przedsięwzięcia 

16 5 0 3 

Orzekające o rozgraniczeniu 
nieruchomości 

0 0 0 0 

Dot. przywrócenia 
poprzedniego sposobu 

zagospodarowania 

nieruchomości  
i o wstrzymaniu użytkowania 

terenu 

4 4 0 0 

Dot. ustalenia jednorazowej 

opłaty z tyt. wzrostu wartości 
nieruchomości w wyniku 

uchwalenia mpzp 

0 0 0 0 

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 
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Dot. odmowy przekształcenia  

prawa użytkowania 

wieczystego w prawo 
własności 

0 0 0 0 

RAZEM RN i RNP 
419 10 1 14 

BF/ FN 

Akcyza 1400 0 0 0 

Zwrot kosztów kształcenia 

młodocianych pracowników 
8 0 0 0 

Zasiłek szkolny 0 0 0 0 

Umorzenie zobowiązań 

pieniężnych (podatek od 

nieruchomości, podatek rolny i 
podatek leśny) 

0 0 0 0 

Odroczenie i rozłożenie na raty 

zobowiązań pieniężnych 

(podatek od nieruchomości, 
podatek rolny, podatek leśny) 

1 0 0 0 

Decyzje o odpowiedzialności 
osób trzecich 

0 0 0 0 

Decyzje określające wysokość 
zobowiązania podatkowego w 

podatku od środków 

transportowych 

8 0 0 0 

Decyzje zmieniające podatek 

od środków transportowych 
1 0 0 0 

Decyzje umarzające podatek 
od środków transportowych 

1 0 0 0 

Decyzje o rozłożeniu na raty 

podatku od środków 

transportowych 

0 0 0 0 

Decyzje wymiarowe – 

podatkowe 
6074 10 1 0 

Decyzje zmieniające – 
podatkowe 

924 0 0 0 

Decyzje określające podatek 

od nieruchomości 
0 0 0 0 

Decyzje o stwierdzeniu 

nadpłaty 
0 0 0 0 
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Decyzje o odmowie 

stwierdzenia nadpłaty 
4 4 0 0 

Decyzje dot. zwolnienia i ulgi  

w podatku rolnym z tytułu 

nabycia gruntów 

24 0 0 0 

Decyzje dot. ulgi 
inwestycyjnej 

1 0 0 0 

Decyzje umarzające 

postępowanie podatkowe 
11 0 0 0 

RAZEM BF i  FN 8457 14 1 0 

RAZEM  8979 24 2 14 

 

*wg Zarządzenia nr 6.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt
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Przygotowanie Raportu o Stanie Gminy Przemęt za rok 2019 koordynował  Sekretarz Gminy 

Przemęt Grzegorz Aryż. Dane do raportu sporządzone zostały przez poszczególnych pracowników 

Urzędu Gminy Przemęt oraz jednostek podległych.  

 


