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I. INFORMACJE WSTĘPNE
I.1. Wprowadzenie
Zgodnie z wprowadzoną w

2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym

wprowadzono na grunt prawa nową jakość – raport o stanie gminy.
Wójt co roku do 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport
podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. Informacje zawarte
w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Budzyń do zwiększenia wiedzy na
temat funkcjonowania samorządu, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na
temat przyszłości Gminy Budzyń. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której
podejmowana jest uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi
absolutorium.
W intencji ustawodawcy jest coroczne podsumowanie działań Wójta, które podlegać będzie
debacie radnych przy możliwości czynnego uczestnictwa mieszkańców. Zreasumowaniem
dyskusji ma być głosowane nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.
Dokument, który Państwu przedstawiam jest podsumowaniem naszej wspólnej pracy w roku
2018.
I.2. Historia Gminy
Terytorium

Gminy

Budzyń

posiada

długą

historię

związaną

od

średniowiecza

z Wielkopolską. Historyczne metryki poszczególnych miejscowości gminy, udokumentowane
żródłowo, niejednokrotnie sięgają XIII-XV wieku. Największą miejscowością na terenie
obecnej Gminy Budzyń jest miejscowość Budzyń. Pierwsza wzmianka o Budzyniu pochodzi
z 1450 roku. Prawa miejskie Budzyń otrzymał jeszcze przed 1458 r., za panowania
Kazimierza Jagiellończyka. W tym czasie Budzyń jako miasto królewskie dołączył do
niegrodowego starostwa rogozińskiego. Najprawdopodobniej wskutek niewłaściwego
doglądu ośrodka i słabej organizacji miasto podupadło i miejscowość utraciła prawa miejskie,
informują o tym dokumenty z 1472 r. Za czasów Aleksandra Jagielończyka 1501-1506,
nastąpiła kolejna lokacja miejska Budzynia. Nadanie przez króla praw miejskich
podyktowane było niezawodnie chęcią ożywienia społeczno-gospodarczego ośrodka
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i okolicy. Jednakże i tym razem Budzyń nie cieszył się długo z nadanych praw miejskich,
bowiem już w 1518 r. wymieniany jest pośród wsi królewskich. W początkach XVII wieku
nadal się rozwijał, czego dowodem był fakt funkcjonowania tu wójtowstwa budzyńskiego,
któremu podlegała jurysdykcja i nadzór administracyjny. Zahamowanie tego procesu
nastąpiło na skutek wielkiego pożaru z 1626 r., który strawił połowę budzyńskich zabudowań.
Niezwykle ważne dla Budzynia było odnowienie prawa miejskiego przez króla Władysława
IV, dnia 23 czerwca 1641 roku, potwierdzając jednocześnie wizerunek orła białego i klucza
jako herb Budzynia. W starostwie rogozińskim, Budzyń był miastem królewskim, a później
siedzibą niegrodowego starostwa budzyńskiego. Budzyń w 1774 r. czyli wkrótce po
I rozbiorze Polski został włączony do Królestwa Prus, w okresie Księstwa Warszawskiego,
Budzyń i obszar gminy wchodziły w skład departamentu bydgoskiego w powiecie pilskim,
a po utworzeniu Wielkiego Księstwa Poznańskiego, przemianowanego w 1848 r. na
Prowincję Poznańską, znalazły się w granicach obwodu rejencyjnego bydgoskiego.
W początkach czwartej dekady XIX wieku zauważalny był rozwój miasta i okolicy, czego
najlepszym dowodem był stan ludności Budzynia - 1226 mieszkańców. Ludność trudniła się
w większości rolnictwem i drobnym rzemiosłem oraz handlem. W 1840 r. liczba
mieszkańców

miasta

wzrosła

do

1308

osób.

Pomimo

intensywnych

procesów

germanizacyjnych Polacy stanowili w Budzyniu większość – świadczą o tym spisy ludności
z lat 1816, 1831 i 1871. Powstanie wielkopolskie dotarło do Budzynia dnia 5 stycznia 1919 r.,
kiedy to miasto zostało wyzwolone przez oddział powstańców z Rogoźna, walki trwały
jednak nadal. Dnia 7 lutego 1919 r. – powstańcy wielkopolscy pod dowództwem Leona
Napiecka broniący Budzyń przed oddziałami pruskimi zdobyli koło Okręglika niemiecki
samochód pancerny. Oficjalne przywrócenie polskiej administracji nastąpiło dnia 26 kwietnia
1919 r., kiedy to mieszkańcy Budzynia dostali symboliczny klucz do ratusza. Do szkoły
powrócił język polski. W 1923 r. założono w Budzyniu Ochotniczą Straż Pożarną. Według
spisu z 1925 r., miasto liczyło 2206 mieszkańców, w kolejnych latach liczba mieszkańców
malała, w związku z opuszczeniem miasta przez ludność pochodzenia niemieckiego.
Stopniowy upadek miejscowego rzemiosła oraz pogłębiająca się recesja gospodarcza
z początku lat trzydziestych XX wieku doprowadziły do sytuacji, iż w 1934 doszło do
odebrania Budzyniowi praw miejskich przez Radę Ministrów RP. W czasie drugiej
wojny światowej wojska niemieckie wkroczyły do Budzynia 5 września 1939 r.,
wyzwolenie Budzynia spod okupacji niemieckiej nastąpiło dnia 23 stycznia 1945 r.
Przywrócono polską administrację, jednak Budzyń pozostał wsią. Po zakończeniu wojny
przywrócono

dawny

podział

dministracyjny

Polski

sprzed

września
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1939 r. Budzyń i teren gminy wraz z powiatem chodzieskim, znalazły się w granicach
województwa poznańskiego. Gmina Budzyń powstała w 1973 r. z połączenia Gromadzkich
Rad Narodowych. W skład gminy z dniem 1 maja 1975 weszła wieś, Nowe Brzeźno z Gminy
Wągrowiec. Reforma administracji terytorialnej

w 1975 r., zlikwidowała powiaty

i wprowadziła kolejne zmiany na mocy których Budzyń i terytorium Gminy Budzyń weszły
w skład utworzonego województwa pilskiego. Po przemianach ustrojowych 1989 r. Budzyń
stał się prężnym ośrodkiem produkcyjno-handlowym. W 1990 r. wójtem Gminy Budzyń
został Marcin Sokołowski, który urząd ten pełni do dnia dzisiejszego.
Od 1999 r., w wyniku nowej reformy teren Gminy Budzyń znalazł się w granicach
reaktywowanego powiatu chodzieskiego, w województwie wielkopolskim.

I.3. Charakterystyka Gminy Budzyń
Gmina Budzyń położona jest w województwie wielkopolskim, w powiecie chodzieskim.
Siedzibą organów gminy jest miejscowość Budzyń. Gmina rozciąga się na powierzchni 209
km2. Natomiast według podziału Polski na krainy fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego Gmina Budzyń leży w obrębie mezoregionu Pojezierze Chodzieskie, który jest częścią
makroregionu Pojezierze Wielkopolskie, wchodzącego w skład podprowincji Pojezierze
Południowobałtyckie. Tereny Gminy Budzyń bogate są w stary drzewostan wpisany do
rejestru pomników przyrody Województwa Wielkopolskiego. Gmina bezpośrednio sąsiaduje
z Gminą Chodzież, Wągrowiec, Czarnków, Margonin, Rogoźno i Ryczywół. Bezpośrednio
przebiegająca

przez

teren

Gminy

Budzyń,

droga

krajowa

K-11

o

charakterze

międzyregionalnym i międzynarodowym oraz linia kolejowa nr 354, łącząca Śląsk ze
Środkowym Wybrzeżem, stanowi uwarunkowania ponadlokalne dla rozwoju Gminy Budzyń,
ponieważ jest atutem inwestycyjnym przez fakt, iż znajduje się w strefie silnego
oddziaływania Chodzieży, Piły i Poznania, jak również mniejszych ośrodków miejskogminnych w Wągrowcu, Rogoźnie i Czarnkowie, stanowiąc tym samym obszar szybkiego
rozwoju, w północnej części województwa wielkopolskiego.
Na terenie gminy znajduje się 16 wsi w tym 13 sołectw: Budzyń, Brzekiniec, Bukowiec,
Dziewoklucz, Grabówka, Kąkolewice, Niewiemko, Nowa Wieś Wyszyńska, Nowe
Brzeźno, Ostrówki, Podstolice, Popielno, Prosna, Sokołowo Budzyńskie, Wyszynki,
Wyszyny.
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Gmina charakteryzuje się niskimi w skali powiatu, podregionu i województwa wskaźnikami
gęstości zaludnienia (40 mieszkańców / km2) i znacznie odbiega od gęstości zaludnienia
w podregionie pilskim (64 osób/km2), jak również województwa wielkopolskiego (117 osób/
km2). Sołectwo Budzyń stanowi główny ośrodek gminy, ale też zurbanizowaną i zwartą
strukturę przestrzenną tworzy drugie co do wielkości sołectwo Wyszyny.
Na terenie Gminy Budzyń w 2017 r. zarejestrowanych było około 749 podmiotów gospodarki
narodowej (dane za rok 2018 są w trakcie opracowania przez GUS). Dominującym
kierunkiem produkcji w gminie jest od wielu lat wytwarzanie akcesoriów samochodowych,
ogumienia oraz części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych. Spora ilość zakładów
produkuje też lampy i urządzenia oświetleniowe, sprzęt elektryczny, a także meble. W gminie
istnieją również zakłady świadczące usługi dla mieszkańców, nie brakuje firm budowlanych,
oferujących kompleksowy zakres usług oraz firm zajmujących się transportem.
Gmina Budzyń jest jedną z 226 gmin województwa wielkopolskiego, jedną z 113 gmin
wiejskich, jedną z 5 gmin powiatu chodzieskiego.
Pod względem liczby mieszkańców (według stanu na 31 grudnia 2018 r., liczba ludności
Gminy Budzyń wyniosła 8 446 osób dane ewidencja ludności - Urząd Gminy Budzyń)
i zajmowanej powierzchni, gmina odgrywa znaczącą rolę w powiecie.
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I.4. Zarządzanie Gminą Budzyń
Powołanie do życia w 1990 roku samorządu terytorialnego, jako pełnoprawnego podmiotu
systemu finansowego, spowodowało pojawienie się obok budżetu państwa, lokalnych
budżetów publicznych. Władze Gminy Budzyń, podobnie jak inne nowopowstałe w Polsce,
stanęły przed koniecznością przyswojenia sobie wiedzy z zakresu zarządzania, planowania
i wydatkowania środków publicznych.
W gminie coraz częściej narastało przekonanie o potrzebie reform. Stosowanie do roku 2006
jedynie metod planowania krótkookresowego (finansowo-inwestycyjnego), które wynikały
z rocznego charakteru budżetu gminy było przyczyną wielu problemów, które miały duży
wpływ na trudności wykonania niektórych planowanych zadań inwestycyjnych.
Coraz częściej przekonywano się, że dobre zarządzanie gminą nie może być wynikiem
zastosowania pojedynczych rozwiązań.
Konieczne były rozwiązania systemowe, które służą poprawie skuteczności, jakości
i wydajności, oraz ustalaniu obiektywnych metod oceny osiąganych rezultatów, jak również
usprawnienia systemu zarządzania gminą, większej jawności i przejrzystości finansów
publicznych.
Gmina Budzyń zdecydowała się na wdrożenie w 2006 roku, zintegrowanego systemu
zarządzania, ukierunkowując swoją działalność w taki sposób, aby strategiczne cele były jak
najlepiej realizowane, przy maksymalnie efektywnym wykorzystaniu posiadanych środków
publicznych. Charakterystyczne cechami tego systemu jest:
wieloletniość - długookresowa perspektywa w planach inwestycyjnych i operacyjnych,
kompleksowość - podporządkowanie wszystkich planów realizacyjnych (inwestycyjnych,
finansowych, operacyjnych) strategii rozwoju gminy,
efektywność - wdrażanie procedur efektywnego zarządzania, poprzez ciągłe badanie
wskaźnika wielkości wydatków do uzyskanych efektów,
uczestnictwo - cele i oceny są przedmiotem szerokich konsultacji społecznych.
System zarządzania zintegrowanego pozwolił Gminie Budzyń w pełni wykorzystać
możliwości, będące w jej dyspozycji.
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Władze Gminy Budzyń (2018):
Wójt Gminy:

mgr Marcin Sokołowski
Rada Gminy Budzyń

Kadencja 2014-2018
Przewodniczący Rady Gminy:

Zenon Nowicki

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy:

Wacław Pasch

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy:

Józef Depta

Kadencja 2018-2023
Przewodniczący Rady Gminy:

Zenon Nowicki

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy:

Krzysztof Kin

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy:

Józef Depta

Radni Gminy Budzyń kadencja 2014-2018
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

- Józef Kasperczak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

- Marian Bedyński

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych,
Sportu i Turystyki

- Mariusz Ajchsztet

( 2014-2016 – Kazimierz Cembrowicz, 2016-2018 – Mariusz Ajchsztet)
Przewodnicząca Komisji Statutowo Samorządowej, Prawa
i Porządku Publicznego

- Izabela Jenczyk

Radny

- Sławomir Binert

Radny

- Grzegorz Łabój

Radna

od roku 2016 - Marzena Walczak

Radny

- Jarosław Dajczak

Radny

- Robert Ksycki

Radny

- Krystian Ograbek

Radny

- Andrzej Czerwoniec

Radny

- Krzysztof Kin
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Radni Gminy Budzyń kadencja 2018-2023
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów

- Józef Kasperczak

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

- Izabela Jenczyk

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Socjalnych,
Sportu i Turystyki

- Mariusz Ajchsztet

Przewodniczący Komisji Statutowo Samorządowej, Prawa
i Porządku Publicznego

- Andrzej Czerwoniec

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

- Sławomir Binert

Radny

- Wacław Pasch

Radny

- Robert Ksycki

Radny

- Jarosław Dajczak

Radna

- Marzena Walczak

Radna

- Halina Moćko

Radny

- Krzysztof Kaczmarek

Radny

- Bogdan Ksycki
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II. INFORMACJE FINANSOWE i INWESTYCYJNE
II.1. Dochody budżetowe
Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2018 r. wynosiła
47.347.190,39 zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2018 r. wynosiły 47.117.974,47 zł.
Realizacja planowanych dochodów wynosiła 99,52 %.
Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych:
Rodzaj dochodów

Plan

Dochody ogółem

Wykonanie

%

47.347.190,39

47.117.974,47

99,52

44.537.635,88

44.243.363,85

99,34

2.809.554,51

2.874.610,62

102,32

w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe

Plan

Wykonanie

50 000 000,00
45 000 000,00
40 000 000,00
35 000 000,00

30 000 000,00
25 000 000,00
20 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00

0,00
RAZEM DOCHODY

Dochody bieżące

Dochody majątkowe
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Struktura dochodów gminy na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie

Plan

Dochody ogółem

%

Wykonanie

%

47.347.190,39

100,00

47.117.974,47

100,00

44.537.635,88

94,07

44.243.363,85

93,90

2.809.554,51

5,93

2.874.610,62

6,10

w tym:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

Dochody
majątkowe
5,93%

Plan

Dochody
majątkowe
6,10%

Wykonanie

Dochody
bieżące
93,90%

Dochody
bieżące
94,07%

Realizacja dochodów według źródeł na 31.12.2018 r. wynosi:
Rodzaj dochodów

Wykonanie

%

47.347.190,39

47.117.974,47

99,52

- dochody własne

23.077.113,05

23.733.475,74

102,84

- dotacje ogółem

15.312.216,34

14.426.637,73

94,22

8.957.861,00

8.957.861,00

100,00

Dochody ogółem

Plan

w tym:

- subwencja ogólna
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Plan

Wykonanie

50 000 000,00
45 000 000,00
40 000 000,00
35 000 000,00
30 000 000,00
25 000 000,00
20 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
0,00

RAZEM
DOCHODY

Dochody własne Dotacje ogółem

Subwencja
ogólna

Struktura dochodów gminy według źródeł na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie

Plan

Dochody ogółem

%

Wykonanie

%

47.347.190,39

100,00

47.117.974,47

100,00

Dochody własne

23.077.113,05

48,74

23.733.475,74

50,37

Dotacje ogółem

15.312.216,34

32,34

14.426.637,73

30,62

8.957.861,00

18,92

8.957.861,00

19,01

z tego

Subwencja ogólna

Plan

Subwencja
ogól na
19,01%

Subwencja
ogólna
18,92%

Dochody
własne
48,74%

Dotacje
ogółem
32,34%

Wykonanie

Dochody
wła s ne
50,37%

Dota cje
ogółem
30,62%
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Struktura dochodów własnych gminy na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie

Wykonanie

Dochody własne
z tego
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
wpływy z podatku od nieruchomości
wpływy z pozostałych dochodów
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wpływy z podatku rolnego
dochody z majątku gminy
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
wpływy z podatku od środków transportowych
wpływy z podatku leśnego
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z podatku od spadów i darowizn
wpływy z opłaty targowej

wpływy z podatku
od czynności
cywilnoprawnych
1,92 %

wpływy z podatku
dochodowego
od osób prawnych
2,34 %

wpływy z podatku
od środków
transportowych
1,75 %

wpływy z
podatku leśnego
1,02 %

wpływy z
opłaty skarowej
0,13 %

23.733.475,74
12.811.903,00
5.630.331,70
1.243.220,62
846.762,15
763.332,26
705.394,65
555.457,62
455.240,61
416.303,20
241.379,93
30.105,00
19.145,00
14.900,00

%
100,00
53,98
23,72
5,24
3,57
3,22
2,97
2,34
1,92
1,75
1,02
0,13
0,08
0,06

wpływy z podatku
od spadków i darowizn
0,08 %

wpływy z
opłaty targowej
0,06 %

dochody z
majatku gminy
2,97 %

wpływy z podatku
rolnego
3,22 %
wpływy z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
3,57 %

wpływy z pozostałych
dochodów
5,24 %

wpływy z podatku
od nieruchomości
23,72 %

wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych
53,98 %
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II.2. Wydatki budżetowe
Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2018 r. wynosiły 48.343.327,63 zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2018 r. wynosiły 43.382.005,17 zł.
Realizacja planowanych wydatków stanowiła 89,74 %.
Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych:
Rodzaj wydatku

Plan

Wydatki ogółem

Wykonanie

%

48.343.327,63

43.382.005,17

89,74

- wydatki bieżące

35.315.242,85

32.795.330,50

92,86

- wydatki majątkowe

13.028.084,76

10.586.674,67

81,26

z tego:

Plan

Wykonanie

60 000 000,00

50 000 000,00
40 000 000,00
30 000 000,00
20 000 000,00
10 000 000,00
0,00
RAZEM WYDATKI

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Struktura wydatków gminy na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Wydatki ogółem

Plan

%

Wykonanie

%

48.343.327,63

100,00

43.382.005,17

100,00

Wydatki bieżące

35.315.242,85

73,05

32.795.330,50

75,60

Wydatki majątkowe

13.028.084,78

26,95

10.586.674,67

24,40

w tym:
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Plan

Wykonanie
Wydatki
majątkowe
24,40 %

Wydatki
majątkowe
26,95 %

Wydatki
bieżące
73,05 %

Wydatki
bieżące
75,60 %

Struktura wydatków bieżących gminy na 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Wydatki bieżące
z tego
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne
Wydatki na obsługę długu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dotacje
Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe
wydatki bieżące
25,09 %

Wykonanie
32.795.330,50
11.668.206,34
76.384,23
10.317.395,30
2.505.810,09
8.227.534,54

%
100,00
35,58
0,23
31,46
7,64
25,09

Wydatki na
wynagrodzenia
i pochodne
35,58 %

Dotacje
7,64 %

Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych
31,46 %

Wydatki na
obsługę długu
0,23 %
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Struktura wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
RAZEM
Kultura fizyczna
7,04%

Wykonanie

%

920.934,94
7.210.501,20
345.520,54
82.901,46
3.246.024,26

2,12
16,62
0,80
0,19
7,48

63.712,62
293.751,51
76.384,23
11.313.261,51
148.587,89
1.551.365,09
227.701,36
55.643,00
9.909.029,23
2.012.148,78
2.868.577,30
3.055.960,25
43.382.005,17

0,15
0,68
0,18
26,08
0,34
3,58
0,52
0,13
22,84
4,64
6,61
7,04
100,00

Rolnictwo i łowiectwo
2,12%

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
6,61%

Transport i łączność
16,62%

Gospodarka mieszkaniowa
0,80%
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
4,64%

Działalność usługowa
0,19%

Administracja publiczna
7,48%
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
0,15%

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
0,68%

Rodzina
22,84%

Obsługa długu publicznego
0,18%

Edukacyjna opieka wychowawcza
0,13%
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
0,52%

Oświata i wychowanie
26,08%
Pomoc społeczna
3,58%

Ochrona zdrowia
0,34%
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Gmina Budzyń w roku 2018 pozyskiwała dodatkowe bezzwrotne środki finansowe
na realizację zadań:
- środki z Województwa Wielkopolskiego

15.750,00

- dotacje z budżetu na podstawie porozumień

15.867,00

- środki z Powiatu Chodzieskiego

21.000,00

- środki z funduszy celowych

548.000,00

- środki z WFOŚiGW

141.389,56

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

185.350,00

- dotacja z budżetu państwa na inwestycje

461.945,51

- środki Unijne

1.543.330,33

Razem pozyskane środki

2.932.632,40

Pozyskane dodatkowe środki stanowią w budżecie wydatków 6,76 %.
Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2018 roku:
Treść

Plan

Wykonanie

%

Transport i łączność

6 421 909,97

6 197 580,62

96,51

Drogi publiczne powiatowe

30 000,00

30 000,00

100,00

30 000,00

30 000,00

100,00

30 000,00

30 000,00

100,00

Drogi publiczne gminne

6 391 909,97

6 167 580,62

96,49

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 573 974,97

4 349 770,98

95,10

400 000,00

374 599,05

93,65

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych
Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego
z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania
pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi nr 1487P
w m. Sokołowo B."

Przebudowa drogi gminnej oś. Cechowe
w Budzyniu
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowości

714 859,51

613 282,08

85,79

Przebudowa drogi gminnej w Nowym Brzeźnie

588 000,00

587 915,10

99,99

Przebudowa drogi gminnej Wyszyny II Etap

252 000,00

251 592,30

99,84

235 000,00

149 732,06

63,72

743 000,00

742 891,00

99,99

423 686,00

423 686,00

100,00

1 106 100,00

1 106 065,56

100,00

14 329,46

14 329,46

100,00

12 000,00

11 897,37

99,14

85 000,00

73 781,00

86,80

999 509,00

999 509,00

100,00

999 509,00

999 509,00

100,00

818 426,00

818 300,64

99,98

818 426,00

818 300,64

99,98

Gospodarka mieszkaniowa

50 000,00

17 361,95

34,72

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

50 000,00

17 361,95

34,72

50 000,00

17 361,95

34,72

50 000,00

17 361,95

34,72

12 000,00

10 854,29

90,45

Bukowiec

Przebudowa drogi i chodnika w miejscowości
Prosna
Przebudowa dróg gminnych nr: 201553P i 201555P
w m. Grabówka
dot.cel."Przebudowa dróg gminnych nr: 201553P
i 201555P w m. Grabówka"
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach:
Bukowiec, Podstolice
Sołectwo Prosna - Przebudowa chodnika dofinansowanie zadania
Sołectwo Wyszyny - Budowa drogi dofinansowanie zadania
Wykonanie dokumentacji projektowych na
przebudowy dróg gminnych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy
Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo
Budzyńskie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa drogi gminnej na terenie gminy
Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie Sokołowo
Budzyńskie

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby
gminy
Administracja publiczna
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Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

12 000,00

10 854,29

90,45

12 000,00

10 854,29

90,45

12 000,00

10 854,29

90,45

Oświata i wychowanie

1 120 056,00

245 870,70

21,95

Szkoły podstawowe

1 120 056,00

245 870,70

21,95

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 063 556,00

196 331,74

18,46

470 000,00

0,00

0,00

25 056,00

0,00

0,00

420 000,00

47 847,00

11,39

148 500,00

148 484,74

99,99

56 500,00

49 538,96

87,68

Zakup sztandaru

16 500,00

14 250,01

86,36

Zakup wykładziny na halę sportową

40 000,00

35 288,95

88,22

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

560 709,09

427 016,39

76,16

Oczyszczanie miast i wsi

40 918,09

0,00

0,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 918,09

0,00

0,00

24 000,00

0,00

0,00

16 918,09

0,00

0,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

162 874,00

118 797,00

72,94

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

162 874,00

118 797,00

72,94

Budowa oświetlenia drogowego w gminie Budzyń

153 874,00

109 797,00

71,36

9 000,00

9 000,00

100,00

250 000,00

230 725,00

92,29

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Zakup elektronicznego systemu do głosowania
imiennego

Budowa boisk sportowych przy Szkole
Podstawowej w Budzyniu
Budowa boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej w Budzyniu
Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny
Wymiana pieca w budynku Szkoły Podstawowej
oś. Wierzbowe Budzyń
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych

Ogrodzenie terenu zieleni wiejskiej we wsi
Bukowiec
Sołectwo Bukowiec - Ogrodzenie terenu zieleni
wiejskiej we wsi Bukowiec - dofinansowanie
zadania

Sołectwo Budzyń - Budowa oświetlenia drogowego
- dofinansowanie zadania
Zakłady gospodarki komunalnej
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Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

250 000,00

230 725,00

92,29

250 000,00

230 725,00

92,29

Pozostała działalność

106 917,00

77 494,39

72,48

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

106 917,00

77 494,39

72,48

6 000,00

3 000,00

50,00

14 317,00

3 517,80

24,57

39 600,00

31 660,20

79,95

10 000,00

10 000,00

100,00

15 000,00

15 000,00

100,00

5 000,00

1 706,49

34,13

Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw

17 000,00

12 609,90

74,18

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 078 409,72

1 010 268,23

93,68

Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby

978 409,72

921 057,60

94,14

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

723 409,72

684 664,76

94,64

3 019,26

15,10

2 000,00

2 000,00

100,00

655 000,00

650 792,34

99,36

i zakupów inwestycyjnych samorządowych
zakładów budżetowych
Dot. na real. zad. "Budowa kanalizacji sanitarnej
we wsi Dziewoklucz"

Budowa placu zabaw w miejscowościach:
Wyszynki i Prosna
Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej
w miejscowości Wyszyny
dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na real.przed.
"Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej
w miejscowości Wyszyny"
Sołectwo Budzyń - Zagospodarowanie terenu przy
placu zabaw
Sołectwo Wyszyny - Wykonanie ogrodzenia
wzdłuż terenów gminnych w centrum wsi
Wykonanie ogrodzenia wzdłuż terenów gminnych
w centrum wsi

Budowa świetlicy wiejskiej wraz
z zagospodarowaniem najbliższego toczenia we wsi 20 000,00
Wyszynki
Montaż ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej
w Kąkolewicach
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz
z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we
wsi Brzekiniec
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Sołectwo Dziewoklucz - Zagospodarowanie terenu

4 000,00

3 240,00

81,00

10 000,00

0,00

0,00

2 409,72

2 409,72

100,00

7 000,00

6 999,73

100,00

17 000,00

15 555,71

91,50

6 000,00

648,00

10,80

117 011,00

117 011,00

100,00

117 011,00

117 011,00

100,00

137 989,00

119 381,84

86,52

137 989,00

119 381,84

86,52

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

100 000,00

89 210,63

89,21

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

89 210,63

89,21

100 000,00

89 210,63

89,21

Kultura fizyczna

3 785 000,00

2 677 722,49

70,75

Obiekty sportowe

3 780 000,00

2 675 222,49

70,77

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 780 000,00

2 675 222,49

70,77

453 000,00

425 684,40

93,97

20 000,00

20 000,00

100,00

200 000,00

0,00

0,00

wokół świetlicy wiejskiej
Sołectwo Grabówka - Zagospodarowanie terenu
przy świetlicy wiejskiej
Sołectwo Kąkolewice - Montaż ogrodzenia wokół
świetlicy wiejskiej w Kąkolewicach
Sołectwo Podstolice - Zagospodarowanie terenu
przy świetlicy wiejskiej
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych
przy świetlicy wiejskiej we wsi Grabówka
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej
we wsi Dziewoklucz
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz
z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we
wsi Brzekiniec
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz
z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we
wsi Brzekiniec

Rewitalizacja budynku gospodarczego po byłym
zespole szkolnym we wsi Nowe Brzeźno

Budowa boiska sportowego w miejscowości
Sokołowo Budzyńskie
Pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego na dof.
zad. "Budowa boiska sportowego w miejscowości
Sokołowo Budzyńskie"
Budowa trybun na stadionie sportowym
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w Budzyniu
Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu

2 600 000,00

1 723 913,50

66,30

500 000,00

500 000,00

100,00

7 000,00

5 624,59

80,35

Pozostała działalność

5 000,00

2 500,00

50,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000,00

2 500,00

50,00

5 000,00

2 500,00

50,00

sportowego w Budzyniu - Etap I
Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu
sportowego w Budzyniu - Etap i - dofinansowanie
ze środków FRKF
Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym
w Wyszynach

Otwarta strefa aktywności na oś. Zielonym
w Budzyniu
RAzEM

13 028 084,78 10 586 674,67 81,26

II.3. Zadłużenie gminy
Kredyty i pożyczki ogółem 2.034.802,94 zł w tym:
- pożyczka w kwocie 207.000,00 zł zaciągnięta w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na realizację zadania

inwestycyjnego - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówki – etap II”,
- pożyczka w kwocie 462.500,00 zł zaciągnięta w roku 2013 z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony

Środowiska

i Gospodarki

Wodnej

w Poznaniu

na

realizację

zadania

inwestycyjnego – „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dziewoklucz”,
- pożyczka w kwocie 32.352,94 zł zaciągnięta w roku 2014 ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego –
„Przebudowa drogi gminnej nr 201546P w Budzyniu oś. Piaski Etap II”,
- pożyczka w kwocie 96.700,00 zł zaciągnięta w roku 2014 z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony

Środowiska

i Gospodarki

Wodnej

w Poznaniu

na

realizację

zadania

inwestycyjnego – „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów stałych w Budzyniu –
Łucjanowo etap II”,
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- pożyczka w kwocie 180.000,00 zł zaciągnięta w roku 2015 ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego –
„Wzrost bezpieczeństwa i polepszenie dostępności do terenów przemysłowych w Budzyniu
poprzez przebudowę dróg gminnych przy oś. Zielonym i Wierzbowym oraz budowę drogi
Nr 201517P”,
- pożyczka w kwocie 368.750,00 zł zaciągnięta w roku 2016 z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony

Środowiska

i Gospodarki

Wodnej

w Poznaniu

na

realizację

zadania

inwestycyjnego – „Budowa kompostowni osadów ściekowych oraz modernizacja stacji
odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Budzyniu”,
- pożyczka w kwocie 487.500,00 zł zaciągnięta w roku 2017 ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego –
„Przebudowa dróg gminnych w Budzyniu – oś. Piaski Etap III”,
- pożyczka w kwocie 200.000,00 zł zaciągnięta w roku 2018 z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony

Środowiska

i Gospodarki

Wodnej

w Poznaniu

na

realizację

zadania

inwestycyjnego – „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dziewoklucz”.
Łączna kwota długu gminy Budzyń na 31.12.2018 r. wynosiła 4,32 % wykonanych dochodów
ogółem.
II.4. Wieloletnia prognoza finansowa
Stan środków na 31.12.2018 r. wynosił ogółem 4.732.107,01 zł w tym:
- wolne środki - 2.034.802,94 zł,
- nadwyżka budżetowa - 2.697.304,07 zł.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budzyń na 31.12.2018 r. obejmowała lata 2018–
2023.
Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, corocznie była uaktualniana.
Dochody podzielono przy prognozowaniu na kategorie dochodów bieżących i majątkowych.
Wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.
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Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty
zobowiązań zaciągniętych i na 31.12.2018 r. przedstawiają się następująco:
- rok 2019 – 696.152,94 zł,
- rok 2020 – 499.900,00 zł,
- rok 2021 – 365.000,00 zł,
- rok 2022 – 321.250,00 zł,
- rok 2023 – 152.500,00 zł.
Wysokość środków na wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą kształtują się
w wysokości:
- rok 2019 – 12.254.145,27 zł,
- rok 2020 – 3.795.203,00 zł,
- rok 2021 – 3.505.658,00 zł,
- rok 2022 – 3.109.677,00 zł,
- rok 2023 – 2.563.165,00 zł.
Przyjęte

w Wieloletniej

Prognozie

Finansowej

Gminy

wartości

w poszczególnych

kategoriach zostały zaprognozowane, w sposób bezpieczny.
Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne
oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż
prognoza została uchwalona do 2023 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko
prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.
Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostały wszelkie
uregulowania wynikające z Ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines
bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki
finansowej Gminy.
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II.5. Inwestycje.
Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2018 r.
drogi (bitumiczne)
L.p.

Nazwa zadania

Długość

1.

Przebudowa drogi gminnej

2,51km

w Sokołowie Budzyńskim
2.

Przebudowa drogi gminnej

0,20 km

w Wyszynach II et.(bloki)
3.

Przebudowa drogi w Bukowcu

0,71km

(Jańcówka)
4.

Przebudowa drogi w Bukowcu

0,92 km

5.

Przebudowa drogi

0.95 km

w Grabówce
6.

Przebudowa drogi

0,30 km

w Podstolicach
7.

Przebudowa drogi w Nowym

0,69 km

Brzeźnie + 160 mb chodnika
8.

Przebudowa drogi w Budzyniu

0,14 km

- os. Cechowe

Rysunek 1: Droga w miejscowości Wyszyny (bloki)
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Rysunek 2: Droga w miejscowości Bukowiec (Jańcówka)

Rysunek 3: Droga w miejscowości Sokołowo Budzyńskie
Oświetlenie drogowe.
- Budzyń: deptak przy ul. Rogozińskiej, ul. Przemysłowa, ul. Piłsudskiego (razem 14 opraw) 105.000,00 zł
- solary 3 kpl: (Niewiemko, Dziewoklucz, Bukowiec) – 25.000,00 zł
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Przebudowa dróg z przekruszonego gruzu betonowego, destruktu drogowego, tłucznia
kolejowego - 939.510,00 zł (w tym zakup, przewóz, wbudowanie: 785.437,00 zł, kruszenie
materiału 154.073,00 zł),
- destrukt drogowy (1.000 ton), tłuczeń kolejowy (6.000 ton),
- przekruszony gruz (7.000 ton).
Inwestycje wodno-kanalizacyjne.
Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji

Całkowity koszt realizacji
PLN

1

Zbiornik retencyjny

(brutto)

2018

95.940,00

2018

56.580,00

2018

51.045,00

2018

106.579,50

2018

73.873,80

– hydrofornia w Budzyniu
2

Budowa kanalizacji sanitarnej
z przepompownią
- Brzekiniec, Drążki dz. nr 266,267

3

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- przydomowa oczyszczalnia
Sokołowo Budzyńskie (stacja PKP)

4

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej
ul. Sosnowa i ul. Jodłowa

5

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tłocznej z przepompownią w Ostrówkach
do działek nr 253 i 254

7

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

2018/2019

i tłocznej, trzy przepompownie

2018 rok

w miejscowości Dziewoklucz

(50% umowy)

461.450,00

Wykonanie w 2018 r.:
- sieć wodociągowa - 286 m
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 1060 m
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej – 1 498,5 m
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Budowa innych obiektów:
- przebudowa stadionu sportowego w Budzyniu I etap - 4.833.923,00 zł
(dofinansowanie z Ministerstwa Sportu 1.400.000,00 zł),
- przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Brzekińcu - 896.929,00 zł
(w tym dofinansowanie z UE 111 000,00 zł),
- budowa boiska sportowego w miejscowości Sokołowo Budzyńskie - 459.214,00 zł
(boisko ogrodzone, wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej).

Rysunek 4: Budowa boiska sportowego w miejscowości Sokołowo Budzyńskie

Rysunek 5: Przebudowa stadionu sportowego w Budzyniu I etap
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III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Stan księgowych składników majątkowych.
Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania.
Ogółem ilość
Wyszczególnienie

Wartość w zł.

działek

1. Grunty ogółem

Ilość ha

1.324

7.750.698,69

489,3472

-

-

-

130

431.690,57

120,7841

44

355.945,37

6,1632

- drogi

802

4.386.315,64

272,2164

- pozostałe grunty

231

1.566.000,47

70,7785

96

660.394,88

11,6289

8

118.444,00

1,9355

13

231.907,76

5,8406

w tym:
- rolnicze
- budowlane

- grunty w użytkowaniu
wieczystym
- grunty oddane w zarząd
- grunty oddane w zarząd
w ewidencji jednostek

Wpływ na stan mienia komunalnego mają następujące zdarzenia: sprzedaż nieruchomości
m.in.

pod

budownictwo

mieszkaniowe,

przejęcia

z mocy

prawa

nieruchomości

przeznaczonych pod drogi, nabywanie nieruchomości przeznaczonych pod drogi, podziały
nieruchomości gminnych.
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Stan budynków i budowli z uwzględnieniem budynków należących do Gminnego Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
ilość
1.

Budynki ogółem
w tym:
-budynki

138

34.164.380,59

-

-

20

1.482.097,48

-lokale mieszkalne

4

56.655,52

-pozostałe budynki

114

32.625.627,59

Budowle ogółem

-

85.063.577,98

w tym:

-

mieszkalne

2.

wartość

-sieć wodociągowa

-

0,06

3.161.092,77

km
- sieć sanitarna

1,36

23.561.819,22

km
- wysypiska

1 szt.

- pozostałe

-

57.530.882,03

-

119.227.958,57

Razem 1 + 2

809.783,96

Na wartość budynków i budowli mają wpływ między innymi: przebudowa i remonty
budynków będących własnością gminy, przebudowy dróg gminnych, zagospodarowywanie
terenu, budowa oświetleń drogowych, budowa boisk sportowych itp.
Pozostałe składniki majątkowe.
Wartość pozostałych składników majątku rzeczowego na dzień 31.12.2018 r. wyniosła
2.883.676,87 zł i w stosunku do wartości na dzień 31.12.2017 r. zwiększyła się o kwotę
414.967,30 zł.
Wartość pozostałych składników majątkowych zmieniła się w wyniku m.in.:
- zakupu bezprzewodowego systemu do głosowania wykorzystywanego przez radnych
w głosowaniu,
- sprzedaży samochodu ciężarowego Peugeot Boxer z 2001 r.,
- zakup wykładzin ochronnych na hale,
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- wymiana pieca w budynku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich na os.
Wierzbowym w Budzyniu.
Należności długoterminowe na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 23.828,49 zł - zmalały o kwotę
7.208,49 zł tytułem ich spłaty.
Zobowiązania podatkowe hipoteczne na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 809.632,63 zł
- zmalały o kwotę 3.356,43 zł tytułem ich spłaty.
Informacja o składnikach majątku wynikających z praw majątkowych innych niż
własność.
Ogółem z zabezpieczeniem hipotecznym jest dwóch nabywców nieruchomości.
Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej ogółem wynoszą 16.620,00 zł.
Zabezpieczenia hipoteczne z tytułu zadłużeń w zobowiązaniach podatkowych wynoszą
806.276,20 złotych.
Użytkowanie wieczyste:
Łącznie w Gminie Budzyń powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wynosi 11,63 ha
o wartość 660.394,88 zł.
Można stwierdzić, że zmniejsza się powierzchnia nieruchomości oddanych w użytkowanie
wieczyste w związku ze sprzedażą lub przekształceniem prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości w prawo własności.
Udziały w spółkach:
Gmina jest udziałowcem:
1) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Bydgoszcz
2) Bank Spółdzielczy Chodzież
3) „Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych”

250,00 zł
1.400,00 zł
253.000,00 zł

Spółka z o.o. z siedzibą w Wągrowcu
253.000,00 zł
Nieruchomości oddane w zarząd:
Gmina posiada dwadzieścia jeden nieruchomości oddanych w zarząd o łącznym obszarze
7,78 ha i wartości 350.351,76 zł. Jednostkami przejmującymi w zarząd są: Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji, Gminny Ośrodek Kultury, Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
Szkoły Podstawowe oraz Przedszkola w Budzyniu i Wyszynach.
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Dochody z majątku gminy uzyskane w 2018 roku.
Lp.

Wyszczególnienie

Wartość roczna

1. Wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty komunalne
2. Wpływy z czynszu za obwody łowieckie

7.957,90

3. Wpływy z usług Domu Pogrzebowego

10.252,00

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
5. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
6. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
7. Wpływy z najmu
z opłat

461.628,23
17.175,70
33.123,00
52.058,36

8. Wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne
9. Wpływy

16.462,01

za

trwały

zarząd,

użytkowanie

106.282,87
454,58

i służebności
RAZEM

705.394,65

Łączna wartość wpływów w 2018 r. wyniosła dla majątku Gminy Budzyń - 705.394, 65 zł.
Głównym źródłem dochodu z majątku gminy są wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych oraz wpływy z czynszu regulowanego za budynki komunalne.

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rada Gminy Budzyń dnia 28 czerwca 2016 r. podjęła uchwałę Nr XVII/127/2016 w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Budzyń na lata 2016 –
2021.
Program zawiera zasady tworzenia i wdrażania strategii, która dotyczy gospodarowania zasobem
oraz daje podstawę organowi wykonawczemu gminy do podejmowania bezpośrednich
i bieżących decyzji. Program wprowadza planowaną politykę dotyczącą gminnego zasobu
mieszkaniowego, projektowaną na lata 2016 – 2021.
Punktem wyjścia programu jest uwzględnienie realnych możliwości gminy w stosunku do
gospodarowania jej mieszkaniowym zasobem.
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Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Budzyń na lata 2016 –
2021 obejmuje:
- prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy Budzyń
na lata 2016 - 2021, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,
- analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków
i lokali, z podziałem na lata 2016 – 2021,
- planowaną sprzedaż lokali w latach 2016 – 2021,
- zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,
- sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem
gminy w latach 2016 – 2021,
- źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2016 – 2021,
- wysokość wydatków w latach 2016-2021, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty
remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze
współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne,
- opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności: niezbędny zakres zamian lokali związanych
z remontami budynków i lokali oraz planowaną sprzedaż lokali.

Liczba mieszkań w zasobie.
Mieszkaniowy zasób Gminy Budzyń tworzą lokale mieszkalne położone w budynkach
stanowiących w całości własność Gminy Budzyń oraz lokale mieszkalne położone
w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i innych podmiotów.
Według stanu na dzień 31.12.2018 r., Gmina Budzyń posiadała 62 lokale mieszkalne, w tym
3 lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 3.238,14 m2.
Prognoza wskazuje na zmniejszanie się istniejącego zasobu. Wynika to z zainteresowania
wykupem mieszkań przez dotychczasowych najemców.
Remonty.
Zarządzanie lokalami i budynkami zasobu gminy obejmuje podejmowanie decyzji
i dokonywanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania lokali i budynków w stanie
niepogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem w zdatności do użytkowania na cele
mieszkaniowe, a tym samym utrzymywanie w sprawności technicznej wszystkich instalacji
i ich elementów konstrukcyjnych.
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Stan techniczny budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Budzyń
jest zróżnicowany i zależy od wieku budynku, ich konstrukcji oraz wyposażenia w instalacje.
Ze względu na ograniczone możliwości finansowe gminy wykonuje się jedynie bieżące
naprawy, konserwacje oraz usuwanie awarii, które mają za zadanie utrzymanie budynków
w stanie niepogorszonym oraz zapewnienie poprawy bezpieczeństwa budynków i ich
mieszkańców, a w szczególności:
 naprawa bądź wymiana pokrycia dachu na budynkach,
 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 przemurowanie kominów i uzupełnienie tynków zewnętrznych,
 remonty blacharsko-dekarskie,
 wymiana instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych.
Sprzedaż.
W roku 2018 dokonały się 2 sprzedaże lokali mieszkalnych, jedna w Sokołowie Budzyńskim,
druga w Bukowcu.
Obecnie planuje się sprzedaż 6 lokali mieszkalnych.
Lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży będą zbywane na rzecz dotychczasowych
najemców drogą bezprzetargową.
Zasady polityki czynszowej.
Zasady polityki czynszowej dotyczą kształtowania zróżnicowanych stawek czynszowych i ich
dostosowania w ciągu kolejnych lat do poziomu, który pozwoli utrzymać mieszkaniowy
zasób gminy na dotychczasowym poziomie.
W celu dostosowania wpływów z czynszów do potrzeb związanych z właściwą gospodarką
zasobem mieszkaniowym, wprowadza się niżej wymienione zasady:
- Wójt Gminy Budzyń ustala stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w oparciu
o obowiązujące przepisy, w tym przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, Kodeks cywilny oraz zasady wynikające
z podjętych uchwał, uwzględniając również możliwości finansowe oraz sytuację materialną
i społeczną najemców,
- stawki czynszu powinny zapewnić gminie jako właścicielowi budynków dostateczne
wpływy

środków

finansowych

pokrywających

wydatki

na

bieżącą

eksploatację

i techniczne utrzymanie budynków w stanie nie pogorszonym, jak również gromadzenie
środków na remonty,
- podstawą do ustalenia nowej stawki czynszu jest dotychczas obowiązująca stawka,
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- zmiana stawek czynszu może następować nie częściej niż raz w roku.
Przy ustaleniu stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej należy uwzględnić czynniki
podwyższające lub obniżające ich wartość użytkową, a w szczególności:
 inflację,
 rosnące koszty eksploatacji,
 koszty remontów,
 wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu.
Stawka bazowa czynszu podlega obniżeniu w zależności od wyposażenia lokalu
mieszkalnego w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu, co określa odrębna
uchwała:
 10% w przypadku gdy lokal nie jest wyposażony w centralne ogrzewanie,
 10% w przypadku gdy lokal nie jest wyposażony w instalację kanalizacyjną,
 10% w przypadku gdy lokal nie jest wyposażony w urządzenia wodociągowe,
 10% w przypadku gdy ubikacja usytuowana jest poza obrębem lokalu,
 10% w przypadku gdy lokal znajduje się w suterenie i na poddaszu (o wysokości
poniżej 2 m).
Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu
obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych.
Stan ewidencji nieruchomości.
Do mienia gminnego należą nieruchomości stanowiące przedmiot własności Gminy Budzyń.
Nieruchomości stanowiące własność Gminy Budzyń obejmują:
 grunty ogółem (w tym użytkowanie wieczyste) – o pow. 489,3472 ha o wartości
7.750.698,69 zł
 budynki (w tym lokale mieszkalne i użytkowe) – w liczbie 138 o wartości
34.164.380,59 zł
 budowle (sieć wodociągowa, sanitarna, wysypiska) – o wartości 85.063.577, 98 zł
Sposób zarządzania i kierunki gospodarowania nieruchomościami gminy.
Gospodarowanie zasobem nieruchomości obejmuje w szczególności:
-

ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,

-

zapewnienie wyceny nieruchomości zasobu,
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-

zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

-

wykonanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości
udostępniane z zasobu, zbywanie oraz nabywanie nieruchomości do zasobu,
wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład
zasobu, podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności
w sprawach dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości,
o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu,
dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie własności nieruchomości przez zasiedzenie
oraz o założenie księgi wieczystej i wpis w księgach.

Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Budzyń.
Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy następuje poprzez:
- zakup,
- zamianę, darowiznę,
- inne czynności prawne np. pierwokup, nabycie własności z mocy prawa.
Do gminnego zasobu nabywane będą nieruchomości służące realizacji zadań
własnych. Na powiększenie majątku gminnego wpływ mają również przeprowadzone
i planowane inwestycje drogowe.
Nabywanie nieruchomości realizowane będzie w ramach posiadanych środków
finansowych zaplanowanych w budżecie na poszczególne lata.
Sposób zarządzania nieruchomościami Gminy Budzyń oraz związane z nim dochody.
1) Zbywanie nieruchomości odbywa się za zgodą Rady Gminy wyrażoną w odrębnych
uchwałach.
W roku 2018 Gmina Budzyń dokonała sprzedaży następujących nieruchomości:
 lokal mieszkalny położony w Bukowcu na działce nr 59/5,
 działka nr 98 położona w Sokołowie Budzyńskim,
 działki nr 450/1 , 982/5, 2251 oraz 2250 w obrębie Budzyń,
 działka nr 1996 w Budzyniu będąca w użytkowaniu wieczystym,
 droga o numerze ew. 297/2 położona w Wyszynkach,
 działki nr 237/5, 237/4, 91 oraz 149/5 w Wyszynach.
Sprzedaż kilku planowanych nieruchomości przełożono do realizacji na rok 2019.
2) Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
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Gmina Budzyń posiada 96 nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste
o łącznej powierzchni 11,63 ha. Wpływ roczny z tytułu użytkowania wieczystego w 2018 r.
wyniósł 16.773,29 zł. Wartość ta ulega zmniejszeniu w związku z wykupem prawa
użytkowania wieczystego na własność. W 2018 roku miały miejsce dwie sprzedaże prawa
użytkowania wieczystego. W najbliższych latach przewiduje się znaczący wpływ z tytułu
wnoszenia przez użytkowników wieczystych tzw. opłat jednorazowych za przekształcenie
z mocy prawa w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów, przekształcenie to dotyczy 30 użytkowników wieczystych. Uzyskane wpływy
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu będą uzależnione od intensywności procesu
przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, który
realizowany będzie zgodnie ze składanymi przez użytkowników wieczystych wnioskami.
3) Dzierżawa.
Gmina Budzyń wydzierżawia głównie grunty rolne na cele związane z uprawą rolniczą.
W chwili obecnej zawarte są 63 umowy dzierżawy. Każda z umów obarczona jest
odpowiednią kwotą rocznego czynszu dzierżawnego wyrażoną w kwintalach pszenicy. Suma
wpływów z tytułu dzierżawy za 2018 r. wyniosła 19.963,70 zł. Na zmianę kwoty w latach
kolejnych wpłynąć mogą zmiany średniej ceny skupu pszenicy publikowane przez GUS. Nie
przewiduje się znacznych zmian w liczbie oddanych w dzierżawę gruntów komunalnych.
Zakłada się kontynuację dotychczasowych umów dzierżawy.
4) Najem.
Wójt Gminy Budzyń posiada aktualne umowy najmu dotyczące 63 lokali mieszkalnych oraz
10 lokali użytkowych. W tym wypadku również przewiduje się kontynuację umów
z dotychczasowymi najemcami.
5) Zarząd.
Nieruchomości zostały oddane w zarząd na rzecz następujących jednostek: Gminny Zakład
Wodociągów i Kanalizacji, Gminny Ośrodek Kultury, Przedszkola i Szkoły Podstawowe
w Budzyniu i Wyszynach. Łącznie jest to 21 nieruchomości. Liczba ta utrzymuje się na tym
samym poziomie w ostatnich latach i nie przewiduje się obecnie zmiany.
6) Użyczenie.
Gmina Budzyń oddaje w użyczenie nieruchomości na rzecz jednostek organizacyjnych
gminy, sołectw lub innych podmiotów na cele nie związane z działalnością zarobkową np.
budowa placu zabaw.
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Wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem
nieruchomości do zasobu.
Głównym źródłem wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości z zasobu oraz ich
nabywaniem jest:
- sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących wyceny zbywanych nieruchomości,
- ogłaszanie w prasie informacji o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszeń
o przetargu,
- usługi geodezyjne związane z podziałami geodezyjnymi oraz wznowieniami granic lub
rozgraniczaniem nieruchomości komunalnych,
- koszty zakupu wypisów i wyrysów z rejestru gruntów,
- opłaty sądowe oraz koszty sporządzenia umów notarialnych.

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach.
Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są dochody z czynszu najmu za lokale
mieszkalne i użytkowe oraz środki z budżetu gminy. Wpływy z czynszu przeznaczone są na
pokrycie kosztów eksploatacji oraz na przeprowadzanie prac remontowych w budynkach
stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.
Wysokość wydatków na bieżącą eksploatację, remonty i modernizację corocznie ustala, Rada
Gminy Budzyń w budżecie gminy z uwzględnieniem potrzeb wynikających z utrzymania
zasobu mieszkaniowego gminy.
Na koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy składają się przede wszystkim koszty
związane z ogrzewaniem tj. koszty zakupu węgla oraz gazu. Ponadto na wydatki związane
z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy składają się koszty: zakupu energii
elektrycznej, usług kominiarskich, ubezpieczenie, wywóz nieczystości, przeglądy urządzeń,
remonty.
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V. INFORMACJE O REALIZACJI POLITYK,
PROGRAMÓW i STRATEGII
V.1. Strategia Gminy Budzyń
Mając na względzie harmonijny wzrost jakości życia mieszkańców wspólnoty samorządowej
przyjęto, celem realizacji na mocy uchwały Nr XXIX / 2 2 5 /2006 Rady Gminy Budzyń
z dnia 13 września 2006 wieloletni plan rozwoju określający główne kierunki rozwoju Gminy
oraz zespół strategicznych programów przewidzianych do realizacji w okresie do roku 2018.
Szczegółowy opis kluczowych kierunków rozwoju gminy oraz uwarunkowań realizacji
strategicznych programów, określa dokument pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Budzyń
2006 – 2018”. Zgodnie z dokumentem przyjęto, że inspiracją wszystkich działań
podejmowanych przez władze Gminy Budzyń w celu stymulowania jej rozwoju powinna być
następująca deklaracja wizji Gminy:
- o dobrym poziomie rozwoju przedsiębiorczości,
- o dobrym stanie środowiska naturalnego,
- o dobrych warunkach życia mieszkańców,
- o dużej atrakcyjności inwestycyjnej,
- znanej jako nowe atrakcyjne miejsce dla różnego rodzaju wypoczynku i
rekreacji,
- o wykształconym społeczeństwie,
- o nowoczesnym i efektywnym rolnictwie,
- przygotowanej do wyzwań cywilizacji informatycznej i globalizacji gospodarki.
Przyjęto, iż deklarację misji Gminy Budzyń wyznaczały podstawowe cele dążeń
mieszkańców wspólnoty samorządowej w brzmieniu:
„Misją Gminy Budzyń jest zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców oraz
konkurencyjności

gospodarki

Gminy,

poprzez

aktywizację

gospodarczą,

rozwój

infrastruktury technicznej, poprawę stanu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców, w tym
również wzmocnienie jej funkcji turystycznej przy zachowaniu zasad ekorozwoju”.
Ustalono główne strategiczne cele rozwoju Gminy Budzyń w perspektywie do 2018 roku,
które były sukcesywnie realizowane:
- wzrost aktywizacji gospodarczej i efektywności rolnictwa,
- poprawa stanu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców oraz efektywności systemu
edukacji,
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- rozwój infrastruktury technicznej, społecznej, kulturowej i turystycznej.
Określono trzy kluczowe obszary problemowe oraz przyporządkowane do nich pośrednie cele
strategiczne:
Rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa w gminie:
- rozwój upraw, chowu, hodowli oraz przetwórstwa płodów rolnych,
- poprawa jakości edukacji i integracji rolniczej,
- tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej,
- tworzenie przyjaznych warunków dla inwestorów zewnętrznych oraz firm
kreujących nowe miejsca pracy.
Rozwój podmiotowości indywidualnej i wspólnotowej w gminie:
- wzrost szans rozwojowych dla dzieci i młodzieży szczególnie wiejskiej,
- zahamowanie odpływu młodych ludzi,
- rozwój współpracy pomiędzy sektorem usług publicznych a biznesem.
Wzrost poziomu jakości życia mieszkańców:
- realizacja inwestycji publicznych w gminie,
- zwiększenie oferty kulturalnej gminy,
- zwiększenie oferty w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej
i bezpieczeństwa,
- tworzenie warunków dla rozwoju turystyki lokalnej, sportu i rekreacji.
Określone pośrednie cele strategiczne wyznaczyły kluczowe obszary koncentracji działań
władz gminy w okresie objętym wieloletnim planem rozwoju. Gmina Budzyń sukcesywnie
realizowała wieloletni plan rozwoju określający główne kierunki rozwoju gminy oraz zespół
strategicznych programów przewidzianych do realizacji w okresie do roku 2018. Obecnie
w związku z dezaktualizacją „Strategii Rozwoju Gminy Budzyń na lata 2006 – 2018” na
mocy uchwały Nr IV/45/2019 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 marca 2019 r. przystąpiono do
opracowania ,,Strategii Gminy Budzyń na lata 2019-2028”.
V.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Budzyń
Gmina Budzyń posiada aktualne - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Budzyń zatwierdzone uchwałą Nr X/60/99 Rady Gminy w Budzyniu
z dnia 9 listopada 1999 r., w powyższym Studium dokonano dwóch zmian, pierwsza na
podstawie uchwały Nr V/20/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 3 lutego 2015 r., druga na
podstawie uchwały Nr XXXI/251/2017 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 września 2017 r.
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W sprawie oceny aktualności -

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Budzyń została podjęta uchwała Nr XXXIV/ 250 /2014 Rady Gminy
Budzyń z dnia 14 marca 2014 r. W 2019 roku zostanie opracowana nowa ocena aktualności
studium oraz planów miejscowych. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego stanowi podstawowy dokument kształtowania polityki przestrzennej na
terenie Gminy Budzyń. Polityka przestrzenna jak każde długofalowe działanie władz
samorządowych, wymaga okresowej weryfikacji. Wynika to z dużej dynamiki procesów
społeczno-gospodarczych oraz przestrzennych jakie zachodzą na arenie gminy. Efektem
dostosowania studium do nowych uwarunkowań i potrzeb rozwoju są jego okresowe zmiany,
które mogą mieć charakter całościowy lub częściowy.
Gmina nie posiada całościowego pokrycia powierzchni gminy miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego. Do końca 2018 roku uchwalonych zostało łącznie 40
planów miejscowych, o łącznej powierzchni - 338 ha. W 2018 roku uchwalono trzy plany
związane z terenami budownictwa jednorodzinnego w Podstolicach, terenu zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej w Budzyniu oraz terenu zabudowy produkcyjnej
i usługowej. Powierzchnia uchwalonych w 2018 roku planów wyniosła - 6,18 ha. W 2018
roku zostały podjęte przez Radę Gminy Budzyń uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
następujących miejscowych planów:
- uchwała Nr XXXVII/308/2018 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 kwietnia 2018 r.
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Budzyń w rejonie ulic: Rogozińskiej i Gimnazjalnej (pod tereny handlu i usług),
- uchwała Nr XLI/334/2018 Rady Gminy Budzyń z dnia 15 października 2018 r.
w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Dworcowej, Przemysłowej i Strażackiej
w Budzyniu,
- uchwała Nr XLI/335/2018 Rady Gminy Budzyń z dnia 15 października 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów w rejonie ulicy Łucjanowo w Budzyniu,
- uchwała Nr XLI/336/2018 Rady Gminy Budzyń z dnia 15 października 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów w rejonie ulic: Wągrowieckiej i Olszynkowej w Budzyniu.
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Ocena

aktualności

została

przedstawiona

razem

z oceną

aktualności

studium

w 2014 roku. Również w 2019 roku zostanie opracowana nowa ocena aktualności
obowiązujących planów.
Analiza potrzeb związanych z przystąpieniem do prac planistycznych jest każdorazowo
weryfikowana i omawiana na właściwych komisjach, zgodnie ze składanymi wnioskami
o przystąpienie do sporządzenia mpzp.
V.3. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Budzyń
Pierwszy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Budzyń został przyjęty uchwałą
Nr XXXIV/267/2017 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 grudnia 2017 r. Lokalny Program
Rewitalizacji Gminy Budzyń obejmuje lata 2017-2023.
Wykonanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Budzyń na lata 2017-2023” zostało
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020, zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Rozwoju.
Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Budzyń rozpoczęło szereg działań rewitalizacyjnych,
które mają doprowadzić do założonych w ,,Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy
Budzyń” pozytywnych rezultatów. Ze względu na swój interdyscyplinarny charakter,
dokument ten inicjuje różnorodne działania należące do różnych polityk branżowych
(społecznej, inwestycyjnej, przestrzennej itp.), które są ukierunkowane na rozwiązanie
problemów społeczności obszaru zdegradowanego. Założenia programu wpisują się w cele
ogólnorozwojowe zapisane w dokumentach strategicznych gminy.
Złożoność procesu rewitalizacji wymaga średnio i długookresowego planowania oraz
zarządzania, stąd przyjęty horyzont czasowy pozwalający na zintegrowanie działań na rzecz
lokalnej społeczności. Dodatkowo dokument ten pozwoli na skuteczniejsze pozyskiwanie
środków zewnętrznych na zawarte w programie projekty.
Celem ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Budzyń” jest poprawa jakości życia
mieszkańców, wzrost estetyki, atrakcyjności i funkcjonalności gminy, a także wywołanie
pozytywnej, jakościowej i trwałej zmiany o charakterze społecznym, przestrzennym
i gospodarczym na zdegradowanym oraz niewykorzystującym swego potencjału obszarze
gminy. Program rewitalizacji obejmuje część miejscowości: Wyszyny, Sokołowo Budzyńskie,
Brzekiniec oraz Budzyń.
W 2018 roku zrealizowano dwa projekty:
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1) Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego
otoczenia we wsi Brzekiniec
- całkowity koszt 896 929,18 zł z czego 117 011,00 zł (środki unijne PROW 2014-2020)
779 918,18 zł (wkład własny JST),
2) Budowa boiska sportowego w miejscowości Sokołowo Budzyńskie
- całkowity koszt 459 214,40 zł (wkład własny JST + partnerstwo powiat chodzieski)
Gmina Budzyń złożyła wniosek do WRPO o pozyskanie środków na w/w projekt, jednakże
wniosek został negatywnie oceniony.
V.4. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Budzyń
Rada Gminy Budzyń podjęła w dniu 26 kwietnia 2018 r. uchwałę Nr XXXVII/309/2018
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Budzyń na lata
2018-2021.
Podstawowym, ogólnie pojętym założeniem tego programu na lata 2018 – 2021 jest
ukierunkowanie działań

samorządu służących podejmowaniu

planowanych działań

dotyczących finansowania, inicjowania, wspierania oraz koordynowania prac z dziedziny
ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa
kulturowego poprzez samorząd gminy. Jest to uzupełniający dokument w stosunku do innych
aktów planowania gminnego. Zadaniem programu jest także organizacja działań
edukacyjnych i wychowawczych wobec miejscowej społeczności. Dla realizacji powyższego
założenia niezbędna jest realizacja szczegółowych celów określonych m.in. w art. 87 ust. 2
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do których
należą:
- włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych wynikających
z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
- uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego
i dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi
ekologicznej,
- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania,
- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,
- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków
finansowych na opiekę nad zabytkami,
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- określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków,
- podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką
nad zabytkami oraz
- zapoznanie z zasobami dziedzictwa kulturowego, historią i zabytkami Gminy Budzyń,
w tym także rozróżnienie obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa
wielkopolskiego i figurujących w ewidencji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków,
- wspieranie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na opiekę nad
zabytkami, uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków przy sporządzaniu i zmianie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
W ramach działań wynikających między innymi z w/w programu Gmina Budzyń
w 2018 r. udzieliła Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Barbary w Budzyniu dotacji celowej
w łącznej rozliczonej kwocie 79 212,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu
zabytkowego kościoła p.w. św. Barbary w Budzyniu, w zakresie wymiany stolarki okiennej
wraz z niezbędnym osprzętem i obróbkami. Dotacja ta została udzielona na podstawie
uchwały Nr XLI/342/2018 Rady Gminy Budzyń z dnia 15 października 2018 roku, w sprawie
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Udział dofinansowania stanowił 50% ogólnych
kosztów prac.

Rysunek 6: Kościół pw. św. Barbary w Budzyniu
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Po wielkim pożarze w XVII wieku, we wsi Budzyń zachowało się niewiele zabytków.
Jednym z najciekawszych pozostaje wiatrak Partlak – można go obejrzeć w południowej
części wsi, wjeżdżając do Budzynia od strony Poznania.
Zabytkowe kościoły.
W Budzyniu zachowały się dwa XIX wieczne, murowane kościoły.

Rysunek 7: Kościół pw. św. Barbary w Budzyniu
Pierwszy z nich, pod wezwaniem św. Barbary pochodzi z 1849 roku. Zbudowano go na
miejscu dawnego, drewnianego kościoła. We wnętrzu późnorenesansowy ołtarz główny
z XVII wieku oraz dwa boczne, barokowe z XVIII wieku.
Na przykościelnym cmentarzu znajdują się pochodzące z I połowy XIX wieku, obeliski
nagrobkowe oraz 3 mogiły powstańców wielkopolskich. Pośrodku rynku stoi kościół pod
wezwaniem św. Andrzeja Boboli, zbudowany w 1881 roku, o ciekawej, eklektycznej
architekturze. Dookoła rynku znajdują się domki kalenicowe i szczytowe z I połowy XIX
wieku.
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Rysunek 8: Kościól pw. św. Andrzeja Boboli w Budzyniu
Zabytki w okolicznych wsiach.
Bukowiec – we wsi znajduje się kościół poewangelicki z 1863 roku oraz kuźnia murowana
z początku XX wieku.
Wyszyny – z kościołem parafialnym z lat 1824-25, otoczonym fosą. We wsi znajduje się
drewniana figura św. Wawrzyńca z XIX wieku. Do dziś pracuje gorzelnia powstała w XIX
wieku.
Sokołowo Budzyńskie – we wsi znajduje się kościół murowany z 1849 roku, zachował się
również spichlerz z końca XIX wieku.
Dziewoklucz – wieś z zespołem parkowym, we wsi kaplica murowana z początku XX wieku
oraz murowana z kamienia gorzelnia, z końca XIX wieku.
V.5. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Budzyń na lata 2016-2020
Rada Gminy Budzyń dnia 21 listopada 2016 r. podjęła uchwałę Nr XXI/175 /2016 w sprawie
przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Budzyń na lata 20162020”.
Plany gospodarki niskoemisyjnej sporządzane są jako wypełnienie obowiązków wynikających ze
zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę, Protokole z Kioto oraz w pakiecie
klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską. Obowiązki te obejmują,
w szczególności redukcję emisji gazów cieplarnianych, redukcję zużycia energii, a także wzrost
udziału zużycia

energii

z odnawialnych źródeł.

W związku

z faktem, iż gospodarka

niskoemisyjna jest jednym z kluczowych programów Unii Europejskiej i znacząca część funduszy
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dla samorządów w latach 2014-2020 będzie skierowana na realizację tego celu, koniecznym było
posiadanie ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej”.
,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Budzyń na lata 2016-2020” to dokument
strategiczny wyznaczający główne cele i kierunki działań w zakresie efektywności energetycznej,
ograniczania emisji zanieczyszczeń, w tym także gazów cieplarnianych oraz poprawy jakości
powietrza.
Opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym
ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej, dokument otwiera
drogę do finansowania inwestycji obejmujących m.in. termomodernizację budynków publicznych
i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację OZE.

V.6. Program Ochrony Środowiska na lata 2017 -2025 dla Gminy Budzyń
,,Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2025 dla Gminy Budzyń” przyjęty został
uchwałą Nr XXXVII/310/2018 Rady Gminy Budzyń dnia 26 kwietnia 2018 r.
Podstawą prawną opracowania „Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 -2025 dla
Gminy Budzyń” jest art. 17 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska. Wójt Gminy Budzyń, w celu realizacji polityki ochrony środowiska sporządza
Program ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach
i dokumentach programowych. Program ten wyznacza cele i priorytety w zakresie ochrony
środowiska. W dokumencie zawarte są również konkretne zadania do realizacji, które mają
poprawić stan środowiska naturalnego na terenie Gminy Budzyń. Wszystkie zadania
realizowane będą na terenie Gminy Budzyń i służyć będą poprawie jakości życia oraz
w konsekwencji

poprawie

stanu

środowiska

naturalnego.

Zadania

dotyczyć

będą

uregulowania gospodarki wodno-ściekowej, termomodernizacji budynków użyteczności
publicznej, budowy ścieżek rowerowych, przebudowy dróg gminnych itp. Zamierzenia
inwestycyjne stanowią kontynuację realizowanych prac w kierunku rozwoju gospodarczego
i społecznego. Planowane zadania uwzględniają aspekty środowiskowe, mając na celu
wspieranie zrównoważonego rozwoju i wdrażanie prawa wspólnotowego w dziedzinie
ochrony środowiska. Zaproponowane cele i działania znacząco wpłyną na poprawę stanu
środowiska na terenie gminy oraz zmniejszą występujące obecnie niekorzystne oddziaływania
na środowisko.
Dofinansowanie ochrony środowiska, edukacja ekologiczna.
Dzięki dotacjom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2018 roku na terenie Gminy Budzyń powstały:
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1. Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza w Wyszynach – koszt 35.178,00 zł z czego:
- 3. 517,80 zł - środki własne,
- 31. 660,20 zł – dofinansowanie,
2. Pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Budzyniu - koszt 35. 569,74 zł, środki własne - 1.778,50 zł,
- 33. 791,24 zł – dofinansowanie,
3. Ścieżka edukacyjna przy Przedszkolu Samorządowym im. Misia Uszatka w Budzyniu koszt 19. 987,50 zł, środki własne - 999,38 zł,
- 18 988,12 zł – dofinansowanie,
4. Utworzenie Remizy Śródpolnej na terenie sołectwa Sokołowo Budzyńskie w Gminie
Budzyń - koszt 29 800,00 zł, środki własne - 15 645,00 zł,
- 16 145,00 zł – dofinansowanie.
Przydomowe oczyszczalnie.
Gmina Budzyń dofinansowuje budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków
budżetu gminy dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych. Każdy kto złoży wniosek
może otrzymać dofinansowanie do 50 % kosztów (nie więcej niż 3.500,00 zł). W roku
ubiegłym z dofinansowania skorzystało jedno gospodarstwa domowe. Kwota dofinansowania
wyniosła 1.550,00 zł.
Usuwanie azbestu w Gminie Budzyń.
Zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/248/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 14 marca 2014 roku
w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Budzyń
na dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z demontażem, usuwaniem
i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest, Gmina Budzyń dofinansowuje
usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Wysokość dofinansowania
wynosi 50 % kosztów (nie więcej niż 2.000,00 zł).
W 2018 roku skorzystały z dofinansowania trzy gospodarstwa domowe na łączną kwotę
3.329,00 zł.
Gmina Budzyń podpisała umowę z powiatem chodzieskim w sprawie udzielenia dotacji
z przeznaczeniem na wspólną realizację przedsięwzięcia pn. „Realizacja programu usuwania
azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w 2018 roku”. Gmina przeznaczyła na ten cel
15.000,00 zł. z programu skorzystało 15 gospodarstw, zostało usunięte 82,86 Mg wyrobów
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zawierających azbest (zapakowanie, transport i unieszkodliwianie) oraz 26,92 Mg (demontaż
wraz z zapakowaniem, transportem i unieszkodliwianiem).
Gospodarka odpadami komunalnymi.
Gmina Budzyń, objęła systemem gospodarki odpadami komunalnymi tylko nieruchomości
zamieszkałe. Natomiast nieruchomości niezamieszkałe, czyli różnego rodzaju działalności
gospodarcze, pozostały bez zmian, przedsiębiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy
z firmą prowadzącą zbiórkę odpadów.
Na terenie Gminy Budzyń, odbiór odpadów komunalnych zmieszanych odbywa się spod
nieruchomości mieszkańców, 2 razy w miesiącu (co 2 tygodnie), a w zabudowie
wielorodzinnej – bloki - 1 raz w tygodniu. Natomiast odbiór odpadów komunalnych
selektywnych (3 frakcje: szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, drobne
metale, papier i makulatura) – raz w miesiącu, w zabudowie wielorodzinnej – bliki – 2 razy
w miesiącu (co 2 tygodnie).
Analizując dane statystyczne, od początku wprowadzenia systemu gospodarki odpadami –
czyli od 2013 roku, odpadów komunalnych zmieszanych jak i selektywnych przybywa.
Średnio odpadów komunalnych zmieszanych zebranych z terenu gminy przybywa o 100 ton
rocznie.
W roku 2018 zebrano z terenu Gminy Budzyń odpadów komunalnych zmieszanych
w ilości: 1803,24 Mg, koszt: 629 778,14 złotych. Zbiórka odpadów selektywnych
z podziałem na poszczególne frakcje kształtuje się następująco:
- tworzywa sztuczne – 102,42 Mg,
- szkło – 203,83 Mg,
- papier i makulatura – 13,76 Mg,
- odpady wielkogabarytowe – 76,53 Mg – zagospodarowanie: 34 438,78 zł brutto,
- odpady elektro – 17,940 Mg – zagospodarowanie: 3 875,04 zł brutto,
- leki – 0,174 Mg (obsługa 4 aptek, punktów aptecznych na terenie Gminy Budzyń: 3 Budzyń, 1- Wyszyny).
W miesiącu marcu i sierpniu 2018 r. zebrano najwięcej odpadów komunalnych zmieszanych.
W

miesiącu

marcu

2018

r.

zebrano

odpadów

komunalnych

zmieszanych

w ilości: 176,80 ton od mieszkańców – zagospodarowanie: 62 056,80 zł brutto, natomiast
w miesiącu sierpniu – 185,56 ton – zagospodarowanie: 65 166,66 zł brutto. Miesiąc sierpień
był miesiącem, gdzie dokonano 3 razy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych od
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każdego mieszkańca (którzy wystawili pojemniki z odpadami). Natomiast średnio, w każdym
z pozostałych miesięcy, w ciągu roku 2018, odbiór odpadów komunalnych zmieszanych
odbywał się 2 razy w miesiącu.
Biorąc pod uwagę ubiegłe lata, można zauważyć tendencję wzrostową co do ilości zebranych
odpadów komunalnych zmieszanych z terenu Gminy Budzyń. Ilości odebranych odpadów
komunalnych zmieszanych w poszczególnych latach wraz z

ich zagospodarowaniem

przedstawiają się następująco:
- 2015 rok – 1 451,32 ton – zagospodarowanie – 433 141,20 zł brutto,
- 2016 rok – 1 585,40 ton – zagospodarowanie - 475 693,02 zł brutto,
- 2017 rok – 1 702,42 tony – zagospodarowanie – 506 569,15 zł brutto,
- 2018 rok – 1 803,24 ton – zagospodarowanie – 605 609,54 zł brutto.
Zebrane odpady komunalne zmieszane, trafiają do Międzygminnego Składowiska Odpadów
Komunalnych w Toniszewie – Kopaszyn, gdzie stawka za 1 tonę odpadu wynosi od
1 stycznia 2018 roku 351,00 zł brutto. W porównaniu do lat wcześniejszych stawka wynosiła
297,00 zł brutto. W związku z tym faktem Rada Gminy Budzyń podjęła w listopadzie 2017 r.
uchwałę o zmianie stawki za odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny, z kwoty
13,00 zł od osoby /miesiąc na kwotę 17,00 zł od osoby /miesiąc od stycznia 2018 roku.
Podwyżka za zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych obowiązywać będzie
od 16 marca 2019 roku, która wynosi 475,20 zł brutto za 1 tonę odpadu. Opłata za odpady
komunalne selektywne wzrosła z 1,00 zł brutto na 60,00 zł brutto, za 1 tonę poszczególnej
frakcji. Zmiany sposobu gromadzenia odpadów komunalnych z nieselektywnego na
selektywny można dokonać poprzez złożenie zmiany deklaracji, o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w tutejszym urzędzie. Po dokonaniu zmiany na
selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych mieszkaniec otrzymuje pojemnik
120 l do szkła oraz worki na papier, tworzywa sztuczne i metale.
Miesięcznie usługa zbiórki odpadów komunalnych od mieszkańca została wyceniona
w postępowaniu przetargowym na kwotę: 17.113,43 zł. Usługę odbioru odpadów
komunalnych z posesji zamieszkałych na terenie Gminy Budzyń, wykonuje firma: Zakład
Oczyszczania Miasta „ŁAD” Aleksandra Drozdowska z Chodzieży. Umowa z tą firmą została
podpisana na okres 2 lat, tj. do dnia 30 czerwca 2019 roku.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbyła się w maju 2018 roku, a odpadów elektro
w październiku. Wielkogabarytów zebraliśmy 76,53 tony, a elektrośmieci – 17,94 tony.
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Zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych kosztowało - 34 438,78 zł brutto,
elektrośmieci – 3 875,04 zł brutto.
Istnieje

możliwość

nieodpłatnego

przywiezienia

odpadów

wielkogabarytowych

i odpadów zielonych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
który mieści się w Budzyniu przy ul. Gumowej (przy nieczynnym wysypisku odpadów
komunalnych).
W 2019 roku, Gmina Budzyń musi wprowadzić dodatkową frakcję odbioru od mieszkańców
odpadów komunalnych – biodegradowalnych. Wprowadzenie dodatkowej frakcji wiąże się
z dodatkowymi kosztami, które gmina będzie musiała ponieść m.in.: dodatkowa trasa do
objazdu przez wykonawcę, koszty zagospodarowania, zakup pojemników do zbierania
odpadów biodegradowalnych, dodatkowe ważenie.
Gospodarka wodno-ściekowa, modernizacja urządzeń wodociągowych.
W roku 2018 oddano do eksploatacji 0,30 km zbiorczej sieci wodociągowej oraz 2,60 km
zbiorczej

sieci

kanalizacyjnej.

Została

wybudowana

kanalizacja

w miejscowości

Dziewoklucz. Kwota przedsięwzięcia wyniosła - 461.450,00 zł.
Do sieci wodociągowej przyłączono 34 budynki, natomiast do sieci kanalizacyjnej 30
budynków.
Gmina Budzyń ma bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę sieci wodociągowej - 173 km
sieci ogółem. Posiada 3 stacje uzdatniania wody, 7 zbiorników wyrównawczych, o ogólnej
pojemności Q= 700 m3. Oczyszczalnie ścieków (ATA-Technik Qśr.=900 m3/d w Budzyniu
oraz BIOCONSULT Qśr.=350 m3/d w miejscowości Wyszyny). Sieć kanalizacji sanitarnej
o długości 104 km. Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej
w gminie wynosi 2 347, co stanowi 99 % potrzeb w tym zakresie.
Dane dotyczące sieci wodociągowej Gminy Budzyń.
Wodociąg

2018

Liczba gospodarstw domowych
podłączonych do sieci wodociągowej

2 347

Procent gospodarstw domowych
podłączonych do sieci wodociągowej
Produkcja dobowa max
Liczba zbiorników wyrównawczych

99%
2 882 m3
7

Pojemność zbiorników wyrównawczych

700 m3

Długość sieci przesyłowej km

173 km
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Liczba przyłączy

2518

Liczba awarii

10

Ocena jakości wody

pozytywna

Koszt pozyskania, oczyszczania

2,70 – cele socjalno-bytowe

i dostarczenia 1m3 wody (netto)

2,95 – cele pozostałe

Opłaty z tytułu pozyskania oczyszczania
i dostarczenia 1m3 wody

0,10 zł

Wpływy z tytuły dostarczania
wody odbiorcom (netto)

1.364.960,00

Straty w sieci wodciągowej %

18,58%

Remonty (sieci i ujęcia) w zł

254.262,00

Majątek trwały mln.zł.

16.613.939,00

% amortyzacji majątku trwałego
tys. 2,5%

14.392.223,00

Produkcja wody w m3 ogółem:

753660 m3

Hydrofornia a (Budzyń)

433620 m3

Hydrofornia b (Prosna)

249720 m3

Hydrofornia c (Dziewoklucz)

70320 m3

Sprzedaż w m3

613602 m3

Zaległości z tytułu opłat za
wodę

20.825,00

W gminie odnotowano straty wody w sieci wodociągowej, które w roku 2018 wynosiły
18,58 % przy produkcji wody ogółem - 753660 m3/rok, a obecnie wynoszą 16,38 % przy
produkcji wody ogółem 150800 m3/rok w i kwartale 2019 r. Zaległości z tytułu opłat za wodę
za rok 2018 wyniosły łącznie - 20 825,00 zł.
Dane dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej w gminie.
Kanalizacja

2018

Liczba gospodarstw domowych podłączonych do
kanalizacji

2175
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Ogółem odprowadzonych ścieków

284330 m3

Ogółem odprowadzonych ścieków
z gospodarstw domowych

263932 m3

Ogółem oczyszczonych ścieków mechanicznie

284330 m3

Ogółem oczyszczonych ścieków biologicznie

284330 m3

Przepustowość oczyszczalni ścieków (stosunek
dopuszczalnej max. liczby oczyszczanych
ścieków do oczyszczanych obecnie ścieków)

Q śr.:
Oczyszczalnia w Budzyniu – 900m3/d
Oczyszczalnia w Wyszynach – 350 m3/d

Długość sieci kanalizacyjnej km
Liczba przyłączy
Liczba oczyszczalni ścieków

104 km
2326
2

Koszt oczyszczania 1m3 (netto)

4,65

Opłata z tytuły oczyszczania ścieków 1m3

0,05

Koszty związane utrzymaniem i funkcjonowania
sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

176.265,00

Remonty (w zł)

14.267,00

V.7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2018 roku
Rada Gminy Budzyń dnia 26 marca 2018 r. podjęła uchwałę Nr XXXVI/289/2018 w sprawie
przyjęcia - Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2018 roku.
W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. zmieniony
został art.11a, który zobowiązuje radę gminy do określenia w drodze uchwały, corocznie do
dnia 31 marca, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt. Stanowi to wypełnienie obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym
zwierzętom przez gminę, wynikającego z art.11 ust.1 ww. ustawy.
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń oraz
opieka nad bezdomnymi zwierzętami.
Zadania priorytetowe Programu to:
- ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów,
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- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Budzyń,
- sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- odławianie bezdomnych zwierząt,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
- edukacja mieszkańców Gminy Budzyń w zakresie opieki nad zwierzętami.
Gmina Budzyń w związku z realizacją programu podpisała umowę ze schroniskiem F.H.U.
Schronisko Cywil Zbigniew Chmielewski Rybowo 51, gdzie przebywają bezpańskie psy
z terenu Gminy Budzyń. Koszty utrzymania bezpańskich psów w roku 2018 wyniosły 27.574,39 zł. Zakup karmy w celu dokarmiania bezpańskich zwierząt wyniósł –
1.871,01 zł. Gmina sfinansowała sterylizację 18 bezpańskich kotów i psów na kwotę 2.580,00 zł.
V.8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2018 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2018
Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów
alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwała Nr XXXIV/268/2017 Rady Gminy Budzyń
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018. Kwestie dotyczące narkomanii
reguluje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. oraz uchwała Nr
XXII/187/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2018.
„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018”
określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód
społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu. Dostosowany jest do
specyfiki problemów alkoholowych występujących w Gminie Budzyń i uwzględnia lokalne
możliwości realizacji programu. Działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych na terenie gminy mają charakter długofalowy i stanowią
kontynuację wcześniej podejmowanych działań. Adresatami programu są wszyscy
mieszkańcy Gminy Budzyń, a w szczególności dzieci i młodzież szkolna, osoby uzależnione
od alkoholu, osoby pijące szkodliwie, a także rodziny i najbliższe otoczenie osób
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z problemem alkoholowym. Celem głównym programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych
i zaburzeń życia rodzinnego wynikających z używania alkoholu i innych substancji
psychoaktywnych oraz stosowania przemocy, zjawiska picia alkoholu, używania narkotyków
i podejmowania

innych

ryzykownych

zachowań

przez

dzieci

i młodzież.

Program realizowany jest przy udziale:
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Budzyniu,
- Gminnego Zespółu Interdyscyplinarnego,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budzyniu,
- grupy samopomocowe AA i AL-Anon,
- Komendy Powiatowej Policji,
- poradnii terapii uzależnień,
- placówek oświatowych.

Do podstawowych zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w roku 2018 należało:
1. Motywowanie i kierowanie osób uzależnionych do podejmowania leczenia.
2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osób
uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego:
 przyjmowanie zgłoszeń od członków rodziny, Policji, pracodawców oraz Gminnego
Zespołu

Interdyscyplinarnego

o

przypadkach

wystąpienia

nadużywania

alkoholu,

w 2018 r. takich zgłoszeń było 47,
 skierowanie na leczenie w ośrodkach stacjonarnych i niestacjonarnych - 16 osób,
 przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego, celem
zaprzestania picia alkoholu, z osobami, które zgłosiły się same lub zgłoszone zostały przez
rodzinę, policję,
 kierowanie na badania przez biegłych sądowych, w celu wydania opinii w przedmiocie
uzależnienia – w 2018 r. - 4 osoby,
 przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym, mającym na celu
zobowiązanie do leczenia i składanie wniosków do Sądu – takich wniosków było 7.
3.

Udzielanie

rodzinom,

w których

występują

problemy

alkoholowe

pomocy

psychospołecznej:
- z porad, konsultacji, rozmów motywujących z psychologiem klinicznym skorzystało 220
osób, konsultacje dotyczyły uzależnień, przemocy w rodzinie, problemów emocjonalnych,
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edukacyjnych,

wychowawczych,

motywacji

do

zaprzestania

używania

substancji

szkodliwych, podjęcia leczenia,
- z terapii psychologicznej, systematycznych spotkań skorzystało 35 osób,
- psycholog prowadzi grupę wsparcia dla osób współuzależnionych,
- 54 osoby skorzystały z konsultacji z terapeutą uzależnień, mających na celu motywowanie
do

leczenia

stacjonarnego

oraz

prowadzenie

osób

w indywidualnym

programie

terapeutycznym,
- GKRPA założyła 1 Niebieską Kartę, w związku z przemocą psychiczną i fizyczną
w rodzinie.
4. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydawanie opinii w formie postanowienia.
Źródłem finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych są środki finansowe z budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Plan finansowy na 2018 r. wynosił 196 420,00 zł - wykonanie 148 587,89 zł:
- wysokość środków finansowych przekazanych do izby wytrzeźwień wyniosła - 5.340,00 zł,
- na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego przeznaczono - 17.520,00 zł (wynagrodzenia
psychologa i terapeuty uzależnień),
- na działalność profilaktyczno - edukacyjną na spektakle, festyny profilaktyczne w szkołach
przeznaczono - 2.770,00 zł,
- partnerskie wydanie komiksu AlkoMocarz z przeznaczeniem dla szkół podstawowych –
o tematyce profilaktycznej – 1.230,00 zł,
- opłaty za wydanie opinii przez biegłych sądowych wyniosły - 800,00 zł,
- opłaty sądowe w związku z wnioskami o przymus leczenia - 700,00 zł,
- na zorganizowanie letniego wypoczynku dla 118 dzieci przeznaczono - 35.000,00 zł,
- prace remontowe, przeglądy techniczne i zakup niezbędnego wyposażenia w ośrodku
w Kamienicy – 17.390,00 zł.
W ramach współpracy ze szkołami i realizacji profilaktycznej działalności informacyjno edukacyjnej, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu brała udział
w spektaklach profilaktycznych.
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Celem głównym GPPN na lata 2017 – 2018 było zapobieganie i ograniczanie używania
narkotyków i innych środków psychoaktywnych przez mieszkańców Gminy Budzyń, a co za
tym idzie spadek liczby młodych osób sięgających po narkotyki.
Celami szczegółowymi było:
- poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego przez młodzież i dorosłych,
- wzmocnienie więzi rodzinnych,
- wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci
i młodzieży,
- monitorowanie problemu narkotykowego na terenie gminy.
Realizatorem ,,Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” jest Gmina Budzyń.
Partnerami w realizacji programu są:
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Budzyniu,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu,
- organizacje pozarządowe i inne jednostki prowadzące działalność pożytku publicznego,
- policja,
- szkoły z terenu gminy,
- Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
- Ministerstwo Zdrowia.
Sposoby realizacji celów szczegółowych programu:
1. Poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego przez młodzież i osoby dorosłe.
Cel realizowany poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej,
w tym prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, wspomaganie
działalności instytucji, osób fizycznych, służącej zapobieganiu narkomanii.

2. Wzmocnienie więzi rodzinnych.
Cel realizowany poprzez udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii,
pomocy psychospołecznej i prawnej, pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom
osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze
środowiskiem lokalnym tych osób, zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem.
3. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki.
Cel

realizowany

edukacyjnej

oraz

poprzez

prowadzenie

szkoleniowej

profilaktycznej

w zakresie

działalności

rozwiązywania

informacyjnej,

problemów

narkomanii,

w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo– rekreacyjnych.
4. Monitorowanie problemu narkotykowego na terenie gminy.
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Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii realizowane są poprzez: plakaty, ulotki,
rozmowy z młodzieżą przeprowadzane przez pedagogów szkolnych oraz udział dzieci
i młodzieży w programie profilaktycznym – dotyczącym narkotyków, a szczególnie
dopalaczy,

przeprowadzonym

przez

pracowników Wojewódzkiej Stacji

Sanitarno -

Epidemiologicznej.
Na obozie w Kamienicy odbyły się dla dzieci zajęcia psychoedukacyjne z zakresu
profilaktyki uzależnień, przeprowadzane przez psychologów.
W Sokołowie Budzyńskim działa świetlica dla dzieci i młodzieży, utrzymywana z naszych
środków, uczestnicy biorą udział w grach, zabawach, mają możliwość odrabiania lekcji, uczą
się jak aktywnie spędzać czas wolny od nauki.
Zgodnie z art. 1. ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są
zobowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów
alkoholowych, w związku z tym Rada Gminy Budzyń uchwałą Nr XL/328/2018 z dnia 30
sierpnia 2018 r. ograniczyła ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie
Gminy Budzyń. Uchwałą nr XL/329/2018 Rady Gminy Budzyń z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Budzyń miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych – określa zasady usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych w odległości nie mniejszej niż 25 m od szkół
i przedszkoli, kościołów, zakładów opieki zdrowotnej, Gminnego Ośrodka Kultury
i Wiejskiego Ośrodka Kultury.
W roku 2019 zaplanowano dwa turnusy z programem profilaktycznym dla około 120 dzieci
z terenu Gminy Budzyń, planuje się zorganizowanie konkursu plastycznego o tematyce
profilaktycznej w szkołach podstawowych (alkohol, dopalacze).
Z uwagi na to, że wzrasta w społeczeństwie spożycie alkoholu, w roku 2019 r. planujemy
zwiększyć ilość programów profilaktycznych w szkołach, związanych ze zdrowym stylem
życia.
Rok

2018

Wartość
sprzedanego
alkoholu do 4,5%
oraz piwa
4 005 488,07

Wartość
sprzedanego
alkoholu powyżej
4,5% do 18%
z wyjątkiem piwa
529 789,64

Wartość
sprzedanego
alkoholu powyżej
18%
3 462 815,34

Wartość sprzedanego
alkoholu ogółem

7 998 093,05
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2017

3 527 000,37

503 226,11

3 319 329,33

7 349 555,81

2016

3 211 333,01

464 258,45

3 203 117,73

6 878 709,19

2015

2 931 732,00

464 476,00

2 901 229,00

6 297 437,00

2014

2 895 645,00

463 710,00

2 883 327,00

6 243 683,00

V.9. Program współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania corocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy. Rada Gminy Budzyń dnia 29.11.2017 r. podjęła uchwałę Nr XXXIII/265/2017
w sprawie – Programu współpracy Gminy Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działaności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Programu współpracy Gminy Budzyń na
rok 2018 został przygotowany zgodnie z zasadami określonymi w art. 5a ust. 1 i 4 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program jest istotnym elementem
lokalnej polityki społecznej i finansowej Gminy Budzyń oraz wyrazem zaangażowania
samorządu i organizacji pozarządowych w tworzenie optymalnego planu współdziałania na
zasadach uczciwej konkurencji i jawności, jest również dokumentem określającym ramy
wzajemnej współpracy dla dobra i rozwoju lokalnej społeczności. Priorytetowe zadania
publiczne, które Gmina Budzyń zgodnie z programem zamierzała wspierać w szczególności:
1) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy,
2) organizacja czynnego wypoczynku i czasu wolnego dla osób starszych, samotnych
i niepełnosprawnych w celu ich rehabilitacji i aktywizacji,
3) organizacja działań rehabilitacyjnych i integracyjnych dla osób niepełnosprawnych,
4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
a) organizowanie oraz udział w rozgrywkach i imprezach sportowych,
b) organizacja zawodów i turniejów sportowych,
c) szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
5) wspieranie i rozpowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego:
a) wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury z uwzględnieniem inicjatyw
lokalnych,
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b) organizacja imprez społeczno-kulturalnych,
6) działania na rzecz integracji i aktywizacji społecznej budzyńskich seniorów, promocji
zdrowia i upowszechniania kultury w środowisku osób starszych,
7) upowszechnianie wiedzy oraz kształcenia się osób w wieku poprodukcyjnym,
8) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10) organizacja wychowania dzieci i młodzieży z Gminy Budzyń.
Gmina Budzyń w roku 2018 nie zlecała organizacjom pozarządowym oraz podmiotom
wymienionym w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy realizacji zadań publicznych na zasadach
określonych w ustawie, przez udzielenie dotacji na dofinansowanie, albo realizacji jego
realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3
realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie. Gmina realizowała zadania
poprzez następujące formy pozafinansowej współpracy z organizacjami:
a) wymiana informacji o podejmowanych działaniach,
b) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz
przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,
c) promocja inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe m. in.
poprzez możliwość umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu,
d) wspólna organizacja imprez i realizacja programów, w tym także udostępnianie na
zasadzie odrębnych porozumień pomieszczeń lub terenów będących w posiadaniu Gminy,
e) współdziałanie w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych.
Gmina Budzyń realizowała zadania z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu poprzez wspófinansowanie współzawodnictwa sportowego. Zgodnie z uchwałą
XXXVIII/339/2010 z dnia 9 listopada 2010 r., Rady Gminy Budzyń określono warunki,
w tym organizacyjne oraz tryb finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie
Gminy Budzyń. Zgodnie z tą uchwałą wspieranie finansowe rozwoju sportu następuje
w formie dotacji celowej. W roku 2018 przeznaczono w formie dotacji kwotę 305.000,00 zł,
na wsparcie projektów sportowych na terenie Gminy Budzyń.
W roku 2018 czterokrotne ogłaszano konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie
projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń. Na bazie zawartych umów dofinansowano
rozwój sportu w zakresie:
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- organizacji oraz udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych – gry w piłkę nożną –
w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń,
- organizacji oraz udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych – gry w piłkę nożną –
w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Wyszyny,
- organizacja oraz udział w zawodach sportowych – jeździectwa – w tym szkolenie
i przygotowanie do startów,
- organizacji oraz udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych – gry w piłkę ręczną
dziewcząt, w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości
Budzyń,
- organizacji oraz udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych – gry w tenisa ziemnego –
w tym szkolenie, przygotowanie się do rozgrywek i zawodów w miejscowości Budzyń.
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VI. POLITYKA SPOŁECZNA – REALIZACJA POLITYK,
PROGRAMÓW I STRATEGII
Na terenie gminy zagadnieniami pomocy i opieki społecznej zajmują się: Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej i Dzienny Dom Pomocy Społecznej.
VI.1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu realizuje swoje zadania w oparciu
o strategię oraz szereg programów i projektów.
Głównym dokumentem kierunkującym działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
jest: Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Budzyń na lata
2009-2020, której celem strategicznym jest:
Profesjonalna pomoc społeczna, wzmacniająca świadomość społeczną, wspierającą jakość
życia

społeczności

lokalnej

poprzez

aktywną

integrację

oraz

niwelowanie

i likwidowanie zjawisk społecznie niepożądanych, czyli między innymi:
- poprawę sytuacji życiowej rodzin - mieszkańców Gminy Budzyń,
- lepszy system pomocy, świadczeń dla osób zagrożonych bezrobociem oraz marginalizacją,
oraz
- zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Budzyń.
Cele szczegółowe, które wyznaczają pracę Ośrodka, przedstawiają się następująco:

- poprawa sytuacji życiowej rodzin – mieszkańców Gminy Budzyń,
- wzmacnianie pozycji rodziny w środowisku lokalnym,
- usprawnienie systemu wsparcia dla rodzin (socjalnego, prawnego, psychologicznego),
- zwiększenie współpracy z instytucjami i organizacjami zajmującymi się opieką i pomocą
rodzinie,
- lepszy system pomocy, świadczeń dla osób zagrożonych marginalizacją,
- niwelowanie zjawisk ubóstwa i bezrobocia zwłaszcza wśród kobiet,
- budowa systemu rozwiązywania uzależnień i przemocy w rodzinie,
- usprawnienie pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych,
- zwiększenie aktywności społecznej,
- profesjonalizacja pracowników pomocy społecznej kluczem do integracji lokalnej,
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- diagnozowanie potrzeb i problemów społeczności lokalnej,
- wspieranie instytucji społeczeństwa obywatelskiego.
W ramach wyznaczonych celów i zgodnie z kierunkami działań, Gminny Ośrodka Pomocy
Społecznej w Budzyniu:
- systematycznie podnosi jakość i dostępność realizowanych świadczeń,
- udziela różnorodnych form wsparcia dla rodzin z terenu Gminy Budzyń, zmniejszając tym
samym skutki ubóstwa,
- utworzył i prowadzi Punk Konsultacyjny dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie,
- opracował i realizuje program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Budzyń na lata 2011-2020, którego założeniem jest
budowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w celu przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar
przemocy w rodzinie,
- realizuje gminny wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i
w domu” na lata 2018 – 2023,
- opracował i realizuje Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020. Celem
głównym tego programu jest: stworzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną
w gminie Budzyń, poprzez budowanie bezpieczeństwa socjalnego rodzin, wspomaganie
potencjału rozwojowego rodziny, wspomaganie dziecka w środowisku szkolnym, opiekę nad
dziećmi z rodzin niewydolnych wychowawczo, poprawę stanu bezpieczeństwa rodziny, dzieci
i młodzieży oraz zapobieganie uzależnieniom i zjawiskom przemocy,
- systematycznie dokształca pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w zakresie
nowych instrumentów pracy,
- realizuje Projekt Wielkopolskiego Regionalnego programu operacyjnego na lata 20142020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Budzyń otwarty na osoby
niesamodzielne i niepełnosprawne”
Program realizowany w partnerstwie z Fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
i Niesamodzielnych z Plewisk oraz Dziennym Domem Pomocy Społecznej z Budzynia
w okresie 1.11.2017 – 31.10.2019. Całkowita wartość projektu to kwota 873 565,00 zł w tym
dofinansowanie stanowi kwota 829 886,75 zł. W ramach programu realizowane są działania:
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- usługi asystenckie w miejscu zamieszkania,
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- centrum wsparcia opiekunów faktycznych, w tym utworzenie wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego,
- utworzenie mieszkania wspomaganego,
- klub seniora,
- współpracuje z Gminną Komisją Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Gminie Budzyń,
realizowanie wspólnych szkoleń kadry, podejmowanie wspólnych działań,
- przygotował w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2019
projektu pt. „Nie Przemocy – rozwój lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na terenie Gminy Budzyń”, który poprawi jakość i zwiększy dostępność do usług
świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie, oraz osób
stosujących przemoc, poprzez rozwój poradnictwa, szkolenia kadry, spotkania terapeutyczne,
konsultacje dla poszczególnych grup społecznych, pomoc dla dzieci i młodzieży zagrożonych
i dotkniętych przemocą na terenie naszej gminy.
W 2018 roku całkowity koszt realizowanych zadań w GOPS w Budzyniu wyniósł
10 627 73,00 złotych.
Pomoc społeczna:
Ogółem w 2018 roku na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 319 587,00
zł:, rzeczywista liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia wyniosła 234 osoby, tj.
163 rodziny.
Wydatki na poszczególne formy pomocy, wyglądały następująco:
- zasiłki stałe
w 2018r. wydano 57 714,00 zł,
zasiłki stałe przyznano 13 osobom, w formie 99 świadczeń,
- zasiłki celowe
kwota świadczeń w 2018 roku 34 609,00 zł,
zasiłki przyznano 108 rodzinom z terenu gminy Budzyń,
- zasiłki okresowe
świadczenia wypłacono na kwotę 38 975,00 zł,
33 rodzinom udzielono pomocy w formie 132 świadczeń,
- schronienie
świadczenie w formie schronienia otrzymały 2 osoby na kwotę 3 416,00 zł.
Z

pomocy

w

formie

usług

opiekuńczych

skorzystało

w 2018

r.

15

osób.
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Realizacja tych świadczeń jest zadaniem Dziennego Dom Pomocy Społecznej w Budzyniu.
Wieloletni Program osłonowy w zakresie dożywiania pt. ”Pomoc gminy w zakresie
dożywiania na lata 2014 – 2020”
W 2018 r. wykorzystano na ten cel kwotę 100 000,00 zł, w tym 47 000,00 zł ze środków
gminy, a 53 000,00 zł z budżetu państwa. Pomoc w formie posiłków przyznano 104 osobom,
w tym 72 dzieciom w wieku szkolnym na kwotę 52 093,00 zł. W ramach tego programu
przyznano również zasiłki na żywność dla 64 rodzin na kwotę 47 907,00 zł. Dożywianie było
realizowane w placówkach szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy Budzyń jak i
w ościennych placówkach oświatowych oraz DDPS w Budzyniu.
Odpłatność za DPS:
W 2018 roku gmina Budzyń poniosła koszty związane z pobytem 2 mieszkańców gminy
w domach pomocy w Chodzieży i Dębnie, ogółem wydano na ten cel 56 393,00 zł.
Składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej:
Na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej w 2018 r. wydano
kwotę 5 194,00 zł.
Świadczenia rodzinne:
W 2018 r. na realizację świadczeń rodzinnych wydano kwotę 3 092 145,00 zł w tym między
innymi na:
- zasiłki pielęgnacyjne - 458 229,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne - 645 378,00 zł,
- jednorazowe zasiłki z tyt. urodzenia dziecka tzw „becikowe” 74 świadczeń - 74 000,00 zł,
- zasiłki dla opiekunów - 57 690,00 zł,
- specjalny zasiłek dla opiekunów - 29 200,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie - 268 172,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne od św. rodzinnych - 162 669,00 zł,
- świadczenie „Za życiem” - 4 000,00 zł.
Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych:
Na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych w 2018 ro wydano kwotę
27 743,00 zł.
Fundusz alimentacyjny:
Świadczenia alimentacyjne przyznano w 2018r. 63 rodzinom i wydano na ten cel
286 254,00 zł.
W stosunku do 82 dłużników alimentacyjnych prowadzono w 2018 r. postępowanie
administracyjne, w tym:
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 przeprowadzono 32 wywiady alimentacyjne i odebrano 32 oświadczenia majątkowe,
 przekazano komornikom 32 informacje dot. dłużników,
 w 5 przypadkach poinformowano PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika,
 wszczęto 3 postępowania o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań,
 skierowano 3 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu,
 wydano 4 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań,
 złożono 10 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo wobec dłużników,
 w jednym przypadku wystąpiono do Starosty o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa
jazdy,
 w przypadku 2 dłużników umorzono ich należności z powodu ich śmierci na kwotę
76 133,00 zł,
 w 5 przypadkach wystąpiono wobec dłużników do CEPIK,
 w 48 sprawach złożono do Policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez
dłużników.
Wpłaty komornicze w roku 2018:
- z tytułu należności na poczet funduszu alimentacyjnego kwotę wraz z odsetkami 148 907,00 zł (w tym: odsetki- 26 812,00 zł, należności budżetu państwa 73 257,00 zł,
należności gminy 48 838,00 zł),
- na poczet zaliczki alimentacyjnej kwotę 1 786,00 zł.
Należność całkowita zadłużenia wobec organu właściwego dłużników alimentacyjnych na
koniec 2018 r wyniosła 3 392 782,00 zł.
Dodatki mieszkaniowe.
Z pomocy mieszkaniowej w formie dodatków mieszkaniowych skorzystały w 2018 r. 2
rodziny na kwotę 2 243,00 zł (rodziny zamieszkujące w mieszkaniu spółdzielczym
i wspólnocie mieszkaniowej).
Karta Dużej Rodziny.
W naszej gminie w 2018 r. obsłużono 25 rodzin i wydano 92 Karty Dużej Rodziny.
Koszt obsługi wydania Karty Dużej Rodziny wyceniono na 13,40 zł a od 1.03.2018 r. 13,67 zł
za jedną rodzinę wielodzietną.
Świadczenie wychowawcze.
W 2018 r złożono 599 wniosków na świadczenie wychowawcze, tzw. 500+. Wydano ogółem
kwotę 6 014 791,00 zł.
Świadczenie „Dobry start”.
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W 2018 r. 599 rodzin złożyło wniosek o świadczenie na rozpoczęcie roku szkolnego.
Wypłacono świadczeń na kwotę 344 700,00 zł.
Projekt Wielkopolskiego Regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Budzyń otwarty na osoby
niesamodzielne i niepełnosprawne”.
Program realizowany w partnerstwie z Fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
i Niesamodzielnych z Plewisk oraz Dziennym Domem Pomocy Społecznej z Budzynia
w okresie 1.11.2017 – 31.10.2019. Całkowita wartość projektu to kwota 873 565,00 zł, w tym
dofinansowanie stanowi kwota 829 886,75 zł.
W ramach programu realizowane są działania:
 usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 usługi asystenckie w miejscu zamieszkania,
 centrum wsparcia opiekunów faktycznych, w tym utworzenie wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego,
 utworzenie mieszkania wspomaganego,
 klub seniora.
Piecza zastępcza.
W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w 2018 roku, Ośrodek
Pomocy Społecznej w Budzyniu ponosi odpłatność w imieniu Gminy Budzyń, za dzieci
umieszczone postanowieniem sądu w instytucjach pieczy zastępczej tj.: placówkach
i rodzinach zastępczych.
Gmina ma obowiązek ponoszenia 10% kosztów pobytu dziecka w pieczy w pierwszym roku,
w drugim 30% i 50% w trzecim i następnym roku.
W 2018 roku koszty pobytu dzieci w takiej formie wsparcia wyniosły:
- za pobyt w placówkach opiekuńczych 0;zł
- za pobyt w rodzinach zastępczych 28 597,00 zł.
W 2018 roku żadne dziecko z terenu naszej gminy nie przebywało w placówce opiekuńczowychowawczej lub w domu dziecka, natomiast w rodzinach zastępczych przebywało
siedmioro dzieci.
W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Ośrodek Pomocy zatrudnia
asystenta rodziny. W 2018 roku dzięki dofinansowaniu z Resortowego Programu Wspierania
i Systemie Pieczy Zastępczej na rok 2018 pt. Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
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zastępczej, Ośrodek pozyskał środki na dofinansowanie wynagrodzenia dla asystenta
w kwocie 16 870,00 zł.
W roku 2018 asystent pracował z 12 rodzinami z terenu gminy Budzyń, w tym: z 3 rodzinami
z Sokołowa Budzyńskiego, 1 rodziną z Prosny, 1 rodziną z Wyszyn, 1 rodziną z Popielna,
1rodziną z Ostrówek i 5 rodzinami z Budzynia.
Głównymi przesłankami z powodu których asystent podjął pracę w rodzinach były problemy
opiekuńczo-wychowawcze, problemy z prowadzeniem gospodarstwa domowego, problemy
spowodowane uzależnieniem od alkoholu oraz przemoc domowa.
Rada Gminy Budzyń uchwałą Nr XXXVI/290/201 z dnia 26 marca 2018 r., przyjęła na nowy
okres Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020. Program ten wytycza
cele, którymi kierować powinny się instytucje gminy w pracy na rzecz rodzin.
Celem głównym programu jest stworzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem
i rodziną w Gminie Budzyń.
Realizatorami programu są między innymi: ośrodek pomocy, policja, placówki oświatowe,
GKRPA, zespół interdyscyplinarny, PCPR, sąd rejonowy i kuratorzy sądowi.
Instytucje gminne poprzez pracę i współpracę wypracowują model, którego założeniem jest
stworzenie wielopłaszczyznowego wsparcia dla rodzin z terenu naszej gminy, ograniczenie
patologii, zminimalizowanie negatywnych zachowań wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie
poczucia bezpieczeństwa socjalnego dzieci i rodzin, ograniczanie i rozwiązywanie sytuacji
kryzysowych i ochrona dzieci przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu zapewnia rodzinom przewidziane
ustawami różnorodne wsparcie materialne, pomoc w naturze, pomoc w formie posiłków
i zasiłków na żywność, świadczenia rodzinne, wychowawcze, pracę socjalną, wsparcie
asystenckie itp., tym samym realizując systematycznie i ustawowo zadania Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 2020 w Gminie Budzyń.
Statystyka
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg liczby
wypłaconych świadczeń w 2018 r.
Grupa
0-17
Produkcyjny
Poprodukcyjny

Ogółem
93
133
51

Kobiety
51
68
39

Mężczyźni
42
65
12

69

Wskaźnik deprywacji lokalnej
Rok
2016
2017
2018

Wskaźnik deprywacji lokalnej
3,10%
3,02%
2,76%

Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej
Rok
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Liczba rodzin
216
192
182
160
173
164

Liczba osób
709
w rodzinach
614
538
428
441
373
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Liczba kobiet korzystających z pomocy społecznej.
Poziom

Wiek
0-17
Budzyń
Produkcyjny
Poprodukcyjny
0-17
Powiat
Produkcyjny
Poprodukcyjny
0-17
Województwo Produkcyjny
Poprodukcyjny

2014
83
109
15
124
196
25
91
256
69

Liczba kobiet korzystających z pomocy
2015
2016
2017
82
81
73
89
85
76
21
23
29
114
99
86
175
150
135
24
28
30
85
73
59
231
202
182
72
78
89

2018
51
68
39
68
117
34
54
170
103
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Liczba mężczyzn korzystających z pomocy społecznej.
Poziom
Budzyń

Wiek

0-17
Produkcyjny
Poprodukcyjny
Powiat
0-17
Produkcyjny
Poprodukcyjny
Województwo 0-17
Produkcyjny
Poprodukcyjny

2014
79
85
5
144
187
8
99
190
18

Liczba mężczyzn korzystających z pomocy
2015
2016
2017
55
59
54
63
67
67
7
7
16
124
103
87
168
151
138
8
10
11
92
79
63
176
166
164
19
23
27

2018
42
65
12
73
119
10
57
155
31

Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w roku.
Rodzaj świadczenia
świadczenia niepieniężne
świadczenia pieniężne

Liczba
14 157
świadczeń
524
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Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
Rodzaj świadczenia
świadczenia niepieniężne
świadczenia pieniężne

2014
181
161

2015
150
136

Liczba osób
2016
142
135

2017
139
138

2018
118
139
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Liczba rodzin korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
Rodzaj świadczenia
świadczenia
świadczenia
niepieniężne pieniężne

2014
87
151

Liczba rodzin
2015
2016
2017
70
70
73
127
128
136

2018
64
135

świadczenia niepieniężne

świadczenia pieniężne

Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin w 2018 roku.

Typy rodzin
jednoosobowe

Liczba rodzin pobierających
świadczenia
świadczenia
świadczenia
24
66
niepieniężne
pieniężne
74

wieloosobowe

41
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Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin ze względu na liczbę
dzieci w 2018 roku.
Typ rodziny
bez dzieci
jedno dziecko
dwoje dzieci
troje dzieci
czworo i więcej
inne
dzieci

świadczenia
niepieniężne

Liczba świadczeń
świadczenia pieniężne
5 085
411
897
56
1 192
23
2 156
13
4 719
16
108
5
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Powody udzielania pomocy rodzinom w 2018 roku.
Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking

Liczba rodzin ogółem

Długotrwała lub ciężka choroba
Niepełnosprawność
Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego - ogółem
Bezrobocie
Potrzeba ochrony macierzyństwa
Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego - ogółem - w tym: rodziny niepełne

78
71
52

Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego - ogółem - w tym: rodziny wielodzietne

17

Ubóstwo
Potrzeba ochrony macierzyństwa - w tym: wielodzietność
Alkoholizm
Bezdomność
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu
karnego
Zdarzenie losowe

17
15
12
4
4

51
18
17

1

VI.2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest jednostką samorządową i działa według statutu
zatwierdzonego przez Radę Gminy, prowadzi działalność usługowo – opiekuńczą na rzecz
ludzi starszych i potrzebujących z terenu Gminy Budzyń.
DDPS świadczy usługi opiekuńcze również w miejscu zamieszkania osobom samotnym,
które z powodu wieku lub choroby wymagają opieki i pomocy innych osób. W 2018 r. opieką
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objętych było 14 osób, w tym 4 leżących, u osób tych opiekunki terenowe wykonują
wszystkie czynności pielęgnacyjne, podstawową opiekę higieniczną zleconą przez lekarza,
mycie, zmienianie pampersów, pomoc przy chodzeniu, zmiana opatrunków, karmienie jeśli
jest taka potrzeba.
Obecnie objętych opieką jest 13 osób, w tym 3 leżące, opieką objęta jest 1 osoba w Prośnie, 1
w Wyszynkach, opiekują się nimi osoby zatrudnione na umowę zlecenie.
Osoby samotne powyżej 80 roku życia zwolnione są z opłat za opiekę – 8 osób, pozostałe
osoby płacą za opiekę, wysokość odpłatności zależy od wysokości dochodów.
Do dnia 1 lutego 2019 r. koszt usługi opiekuńczej wynosił 18 zł (w tym wynagrodzenie
opiekunek, składki ZUS, wydatki rzeczowe, ZFŚS), od dnia 1 marca wynosi 21,12 zł.
Opieka przyznawana jest przez GOPS, na wniosek zainteresowanych.
Opiekunki terenowe pomagają chorym również w zaspokajaniu codziennych potrzeb
życiowych: robienie zakupów, sprzątanie pomieszczeń, w których przebywają chorzy,
załatwianie drobnych napraw, załatwianie spraw urzędowych, wizyty lekarskie oraz w miarę
możliwości kontakt z otoczeniem, w okresie jesienno-zimowym palenie w piecach. Osobom
objętym opieką zapewniamy możliwość korzystania ze zbiorowego wyżywienia, opiekunki
dowożą posiłek do domu. Dzienny Dom Pomocy Społecznej w 2018 r. brał udział
w programie „Opieka 75+”, na ten cel uzyskał z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej dotację w wysokości 14 712,40 zł., dzięki temu zwiększono liczbę chorych, którzy
otrzymali wymaganą opiekę. Jedną z form wspierania osób starszych określoną w przepisach
ustawy o pomocy społecznej są usługi opiekuńcze, w tym również usługi specjalistyczne,
których głównym celem jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz
zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Program został opracowany w odpowiedzi na
wyzwania, jakie stawiają zachodzące procesy demograficzne. Miał on na celu zwiększenie
dostępności usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób samotnych, w wieku
75 lat i więcej, które mieszkają na terenie małych gmin.
Jedną z form pomocy ludziom starszym i samotnym jest możliwość korzystania z posiłków
w DDPS.

Lp.

Progi dochodowe osób korzystających

Wysokość opłaty z VAT

z posiłków

za przygotowanie posiłku

1

Do 1 100,00 zł

0,00 zł

2

Od 1 100,01 zł do 1 200,00 zł

0,86 zł
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3

Od 1 200,01 zł do 1 300,00 zł

1,40 zł

4

Od 1 1 300,01 zł do 1 400,00 zł

1,94 zł

5

Od 1 400,01 zł do 1 500,00 zł

2,48 zł

6

Od 1 500,01 zł

3,02 zł

Z odpłatności za przygotowanie posiłku zwolnione są osoby, za które płaci GOPS oraz dzieci
z terenu Gminy Budzyń korzystające z obozów w Kamienicy.
Dochód z odpłatności za koszt przygotowania posiłku wyniósł w 2018 r. 42 162,00 zł, średnio
w miesiącu około 3 513,50 zł. Na wyżywienie wydano 177 005,02 zł.
Dla podopiecznych organizowane są imprezy okolicznościowe np. dzień seniora, dzień
kobiet, zabawa karnawałowa.
Przed Bożym Narodzeniem wraz z GOPS i Szkołą Podstawową im. Powstańców
Wielkopolskich, klasami gimnazjalnymi przeprowadzono zbiórkę żywności, zebrana żywność
w ilości około 250 kg rozdana została wśród najuboższych mieszkańców gminy, w 2018 roku
obdarowano paczkami w większości osoby starsze.
Od września 2018 r. w ramach programu „Budzyń otwarty na osoby niepełnosprawne” działa
,,Klub Seniora”. Uczestnicy korzystają z zajęć artystycznych, plastycznych, gimnastyki
z elementami rehabilitacji, zajęć na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, zajęć
ćwiczących pamięć, wspólnego gotowania, uczestniczą również w wyjazdach np. do
Palmiarni, Teatru Muzycznego. Zajęcia i atmosfera panująca w ,,Klubie Seniora” sprzyjają
integracji, aktywności i przeciwdziałają marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu osób
starszych.
Działalność Klubu Seniora w ramach programu przewidziana jest do 31.10.2019 r.
Po raz czwarty Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Budzyniu wraz z GOPS, GOK, OSP
przygotował wigilię dla mieszkańców gminy, wydano około 700 porcji karpia, kapusty,
pierogów. Na wigilię wydano 3 500,00 zł, pieniędze uzyskaliśmy od sponsorów.
DDPS przygotowuje również posiłki na różne okazje, zielone szkoły, dożynki, spotkania OSP
itp. w okresie letnim przygotowywane jest całodzienne wyżywienie dla dzieci korzystających
z wypoczynku w Stanicy Agroturystycznej w Kamienicy. w 2018 r. zorganizowane były 3
turnusy, razem wypoczywało około 180 dzieci, w tym roku planujemy również 3 turnusy.
DDPS współpracuje z budzyńskim Kołem Emerytów i Rencistów, udostępnia pomieszczenia
oraz wspomaga w organizowaniu imprez i uroczystości.
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Z pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej korzysta również Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół Interdyscyplinarny, przyjmuje
psycholog oraz terapeuta uzależnień, spotykają się grupy AA i AlAnnon.
W ramach realizacji programu „Budzyń otwarty na osoby niepełnosprawne” planowany jest
gruntowny remont i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych łazienki na parterze obiektu.
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VII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY
Stosownie do art. 30 ust. 1 uchwały z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt
Gminy jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. wykonywanie
uchwał Rady Gminy. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej, Wójt
Gminy przy pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w roku
2018, w sposób określony uchwałami. Wśród podjętych przez Radę uchwał większość
dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, planów zagospodarowania
przestrzennego gminy, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą. Podjęte przez Radę
uchwały Wójt Gminy zgodnie z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym przekazywał
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru jakimi w zakresie zgodności
z prawem jest Wojewoda Wielkopolski, a w zakresie spraw finasowych, Reginalna Izba
Obrachunkowa.

Wszystkie

uchwały opublikowane

zostały w Biuletynie

Informacji

Publicznej, natomiast uchwały stanowiące akty prawa miejscowegow Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego. Nieprawidłowości w podjętych uchwałach w roku 2018 r.:
- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca
2018 r., sprawy ze skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Rady Gminy Budzyń
z dnia 17 stycznia 2018 r. Nr XXXV/278/2018

w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Podstolice stwierdził niewazność § 7 ust. 3, w części,
w jakiej wskazuje on w pkt 2 i 3 ust. 1 tego paragrafu.
- Wojewoda Wielkopolski Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 14 listopada 2018 r. orzekł
nieważność § 18 ust. 2 uchwały XLI/337/2018 Rady Gminy Budzyń z dnia 15 października
2018 r., w sprawie Statutu Gminy Budzyń.
- Wojewoda Wielkopolski Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 17 grudnia 2018 r. orzekł
nieważność § 1 ust. 1 w zakresie wyrazu ,,Gminny”, § 1 ust. 1 w zakresie zwrotu:
,,Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu z siedzibą przy ul. Strażackiej 1”, § 3, § 5 ust. 2, §
17, § 36, § 47, ust, 2 i 3, § 52 oraz § 53 stanowiącego załącznik do uchwały XLII/346/2018
Rady Gminy Budzyń z dnia 7 listopada 2018 r., w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Budzyń.
Pozostałe podjęte uchwały, w związku z brakiem stwierdzenia nieprawidłowości są zgodne
z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami
publicznymi. Nie zaszła również potrzeba wydawania przez organ nadzoru jakim jest
Wojewoda Wielkopolski zarządzeń zastępczych. Wszystkie uchwały zostały przez organ
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wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami
i przepisami prawa.
Realizacja
Podczas obrad XXXV Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 17 stycznia 2018 r.
podjętych zostało ogółem 5 uchwał. Ich realizacja przedstawia się następująco:
- uchwała Nr XXXV/278/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Podstolice - została przekazana do ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona w dniu
30 stycznia 2018 r. pod poz. 925. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia tj. 14 lutego 2018 r. Od tego dnia rozstrzygnięcia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Podstolice zawarte w powyższej uchwale stały się
prawomocne.
- uchwała Nr XXXV/279/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie określenia opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Budzyń - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona w dniu 24 stycznia 2018 r. pod poz.
852. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. 8 lutego 2018 r. Od
tego dnia publiczne przedszkola w Gminie Budzyń pobierają opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego, zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w uchwale.
- uchwała Nr XXXV/280/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez inny
organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona w dniu 24 stycznia
2018 r. pod poz. 853. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj.
8 lutego 2018 r. Od tego dnia zapisy powyższej uchwały stały się prawomocne.
- uchwała Nr XXXV/281/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2018 rok - weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie
została ogłoszona pod poz. 851 w dniu 24 stycznia 2018 r. Budżet Gminy na 2018 r.
realizowany jest zgodnie ze zmianami zawartymi w powyższej uchwale.
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- uchwała Nr XXXV/282/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2018-2023 - weszła w życie z dniem podjęcia.
Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Gminy Budzyń realizowane są w 2018 r. zgodnie ze
zmianami zapisanymi w tej uchwale.
Podczas obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 26 marca 2018 r.
podjętych zostało ogółem 21 uchwał. Ich realizacja przedstawia się następująco:
- uchwała Nr XXXVI/283/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2018 r. – weszła w życie z dniem podjęcia.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Budzyń wykonuje swoje zadania w 2018 r. zgodnie
z planem pracy Komisji, przyjętym powyższą uchwałą,
- uchwała Nr XXXVI/284/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie podziału Gminy Budzyń
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w okręgu wyborczym – weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 4 kwietnia 2018 r. pod poz. 2958.
Zgodnie z zawartymi w niej zapisami uchwała została podana również do publicznej
wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie
internetowej Gminy Budzyń, a także została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Pile. Zapisy Uchwały uregulowały wytyczne Kodeksu
wyborczego, w tym dot. liczby mandatów dla danego okręgu wyborczego, w celu
prawidłowego przeprowadzenia najbliższych wyborów samorządowych.
- uchwała Nr XXXVI/285/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie stałych obwodów
głosowania – weszła w życie z dniem podjęcia i została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego w dniu 4 kwietnia 2018 r. pod poz. 2959. Zgodnie
z zawartymi w niej zapisami uchwała została podana również do publicznej wiadomości,
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie internetowej Gminy
Budzyń,

a także

została

przesłana

Wojewodzie

Wielkopolskiemu

i Komisarzowi

Wyborczemu w Pile. Zapisy Uchwały uregulowały wytyczne Kodeksu wyborczego, w celu
prawidłowego przeprowadzenia najbliższych wyborów samorządowych.
- uchwała Nr XXXVI/286/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie nadania imienia
Przedszkolu Samorządowemu w Budzyniu – weszła w życie z dniem podjęcia. Zgodnie
z rozstrzygnięciami zawartymi w uchwale od dnia 1 czerwca 2018 r. Przedszkole
Samorządowe w Budzyniu nosić będzie nazwę: Przedszkole Samorządowe im. „Misia
Uszatka” w Budzyniu.
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- uchwała Nr XXXVI/287/2018 Rady Gminy Budzyń zmieniająca uchwałę w sprawie
ustalenia diet dla sołtysów – weszła w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z rozstrzygnięciami
zawartymi w uchwale od dnia 1 kwietnia 2018 r. sołtysi poszczególnych sołectw w Gminie
Budzyń otrzymują miesięczną dietę w wysokości 400,-zł.
- uchwała Nr XXXVI/288/2018 Rady Gminy Budzyń zmieniająca Uchwałę Nr
XVII/109/2012 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu
Odnowy Miejscowości Wyszynki weszła w życie z dniem podjęcia. Od tego dnia w Planie
Odnowy Miejscowości Wyszynki dot. „Budowy świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem” –
obowiązuje następujący zapis czasu realizacji zadania: „2012 – 2020”.
- uchwała Nr XXXVI/289/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Budzyń w 2018 roku – weszła w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - została ogłoszona w dniu 4 kwietnia 2018 r.
pod poz. 2960. Uchwała weszła w życie od 19 kwietnia 2018 r. i od tego dnia obowiązuje
uchwalony Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2018 roku.
- uchwała Nr XXXVI/290/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 - weszła w życie z dniem podjęcia. Zapisy
Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 realizowane są zgodnie
z rozstrzygnięciami zawartymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr XXXVI/291/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości – weszła w życie z dniem podjęcia. Została zlecona wycena
nieruchomości - działki nr ewid. 176/2, położonej w Nowej Wsi Wyszyńskiej, w celu
określenia

jej

wartości

niezbędnej

do

sprzedaży,

w drodze

przetargu

ustnego

nieograniczonego.
- uchwała Nr XXXVI/292/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości – weszła w życie z dniem podjęcia. Została zlecona wycena
nieruchomości - działek nr ewid. 176/1 i 175, położonych w Nowej Wsi Wyszyńskiej, w celu
określenia

ich

wartości

niezbędnej

do

sprzedaży,

w drodze

przetargu

ustnego

nieograniczonego.
- uchwała Nr XXXVI/293/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości – weszła w życie z dniem podjęcia. Została dokonana wycena
nieruchomości – działki nr ewid. 982/5, położonej w Budzyniu przy ul. Strażackiej.
Nieruchomość sprzedana w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
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- uchwała Nr XXXVI/294/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XIV/94/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 01 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości – weszła w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z rozstrzygnięciami
zawartymi w uchwale Uchwała Nr XIV/94/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 01 marca 2016
r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości została uchylona, w związku
z czym nie istnieje już w obrocie prawnym.
- uchwała Nr XXXVI/295/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, w budynku położonym w Nowym Brzeźnie nr 25,
stanowiącego własność Gminy Budzyń – weszła w życie z dniem podjęcia. Zlecona została
wycena w/w lokalu, niezbędna do określenia wartości przedmiotowego lokalu, w celu
dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy. Następnie, po podpisaniu
stosownego protokołu nastąpi zawarcie aktu notarialnego, na sprzedaż powyższego lokalu
z dotychczasowym najemcą.
- uchwała Nr XXXVI/296/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż

nieruchomości

oraz

przyznania

pierwszeństwa

w nabyciu

nieruchomości

zabudowanej, stanowiącej w całości przedmiot najmu – weszła w życie z dniem podjęcia.
Zlecona została wycena nieruchomości – działki nr ewid. 117/3, położonej w Podstolicach,
niezbędna do określenia jej wartości, w celu dokonania sprzedaży w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemcy. Następnie, po podpisaniu stosownego protokołu nastąpi zawarcie aktu
notarialnego, na sprzedaż powyższej nieruchomości, z dotychczasowym najemcą.
- uchwała Nr XXXVI/297/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zniesienia bezpłatnej
służebności gruntowej – weszła w życie z dniem podjęcia. W celu realizacji powyższej
uchwały nastąpiło złożenie oświadczenia, na zniesienie ustanowionej służebności gruntowej,
przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr ewid. 18/7 i 18/8, przez
działkę nr ewid. 18/4, położonych w obrębie Bukowiec.
- uchwała Nr XXXVI/298/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, na czas
dłuższy niż 3 lata – weszła w życie z dniem podjęcia. w celu realizacji powyższej uchwały
sporządzony został wykaz nieruchomości tj. części działki nr ewid. 2199/4, położonej
w Budzyniu przy ul. Dworcowej, przeznaczonej do dzierżawy. Po upływie określonego
terminu wywieszenia wykazu, zawarta została stosowna umowa dzierżawy na okres 5 lat,
z dotychczasowym dzierżawcą.
- uchwała Nr XXXVI/299/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2018 rok – weszła w życie z dniem podjęcia i została
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przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie
została ogłoszona w dniu 4 kwietnia 2018 r. pod poz. 2961. Budżet Gminy na 2018 r.
realizowany jest zgodnie ze zmianami zawartymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr XXXVI/300/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2018-2023 - weszła w życie z dniem podjęcia.
Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Gminy Budzyń realizowane są w 2018 r. zgodnie ze
zmianami zapisanymi w tej uchwale.
- uchwała Nr XXXVI/301/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie pomocy finansowej
powiatowi chodzieskiemu - weszła w życie z dniem podjęcia.
Udzielenie pomocy finansowej powiatowi chodzieskiemu w 2018 r. do wysokości 30.000,- zł,
z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi nr
14876P w m. Sokołowo B.”
- uchwałę Nr XXXVI/302/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie udzielenia pomocy
finansowej gminie Piła – weszła w życie z dniem podjęcia. Gmina Budzyń podpisała
stosowną umowę w zakresie udzielenia Gminie Piła, pomocy finansowej w wysokości
5.340,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Pile.
- uchwała

Nr

XXXVI/303/2018

Rady

Gminy

Budzyń

w sprawie

zwolnienia

samorządowego zakładu budżetowego - Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Budzyniu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Budzyń
– weszła w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z podjętą uchwałą Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Budzyniu został zwolniony z wpłaty do budżetu gminy Budzyń nadwyżki
środków obrotowych, w wysokości 123.143,23 zł, które zostaną przeznaczone na cele
statutowe zakładu.
Podczas obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 26 kwietnia
2018 r. podjętych zostało ogółem 9 uchwał. Ich realizacja przedstawia się następująco:
- uchwała Nr XXXVII/304/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Budzyń, stanowiącej własność
Gminy Budzyń – weszła w życie z dniem podjęcia. Została zlecona wycena nieruchomości
działki nr ewid. 450/1 - położonej w Budzyniu, w celu określenia jej wartości niezbędnej do
sprzedaży, w drodze bezprzetargowej. Nieruchomość sprzedana w drodze bezprzetargowej.
- uchwała Nr XXXVII/305/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Budzyń, stanowiącej własność
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Gminy Budzyń – weszła w życie z dniem podjęcia. Została zlecona wycena nieruchomości działki nr ewid. 450/2 - położonej w Budzyniu, w celu określenia jej wartości niezbędnej do
sprzedaży, w drodze bezprzetargowej.
- uchwała Nr XXXVII/306/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – weszła
w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w uchwale została zawarta
umowa dzierżawy na okres do 10 lat.
- uchwała Nr XXXVII/307/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany Uchwały nr
XXI/186/2009 Rady Gminy Budzyń z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz określenie warunków
wypłaty innych składników wynagrodzenia – została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wejdzie w życie po 14 dniach od daty jej
ogłoszenia. Po tym terminie powyższy regulamin będzie obowiązywał z uchylonym § 9 dot.
dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli.
- uchwała Nr XXXVII/308/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń w rejonie
ulic: Rogozińskiej i Gimnazjalnej – weszła w życie z dniem podjęcia. Tą uchwałą rozpoczyna
się procedura sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń w rejonie
ulic: Rogozińskiej i Gimnazjalnej, zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w uchwale.
- uchwała Nr XXXVII/309/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Opiekli nad Zabytkami dla Gminy Budzyń na lata 2018-2021– została
przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i wejdzie w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia. Po tym terminie Gminny Program
Opiekli nad Zabytkami dla Gminy Budzyń na lata 2018-2021 będzie obowiązywać zgodnie
z rozstrzygnięciami zapisanymi w uchwale.
- uchwała Nr XXXVII/310/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Programu
Ochrony Środowiska na lata 2017-2025 dla Gminy Budzyń – weszła w życie z dniem
podjęcia. z tym dniem obowiązuje Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2025 dla
Gminy Budzyń, zgodnie z rozstrzygnięciami zapisanymi w uchwale.
- uchwała Nr XXXVII/311/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXI/252/2017 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 września 2017 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie
Budzyń oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – została przekazana do
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ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wejdzie w życie po 14
dniach od daty jej ogłoszenia. Po tym terminie, zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi
w uchwale, prace Zespołu będą mogły być prowadzone przy udziale co najmniej trzech jego
członków.
- uchwała Nr XXXVII/312/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2018 rok. – weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Budżet
Gminy na 2018 r. realizowany jest zgodnie ze zmianami zawartymi w powyższej uchwale.

Podczas obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 8 maja 2018 r.
podjęte zostały ogółem 4 uchwały. Ich realizacja przedstawia się następująco:
- uchwała Nr XXXVIII/313/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie odpowiedzi na skargę
Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Podstolice – weszła w życie z dniem podjęcia i została przesłana do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
- uchwała Nr XXXVIII/314/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2018 rok – weszła w życie z dniem podjęcia i została przesłana
do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Publikacja Uchwały
nastąpiła w dniu 16 maja 2018 r. pod poz. 4198. Budżet gminy Budzyń na 2018 r.
realizowany jest zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr XXXVIII/315/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za
2017 r. – weszła w życie z dniem podjęcia. w uchwale tej Rada Gminy zatwierdziła złożone
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2017 r.
- uchwała Nr XXXVIII/316/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy Budzyń za 2017 r. – weszła w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z rozstrzygnięciami
zawartymi w uchwale Wójt Gminy Budzyń w dalszym ciągu sprawuje swój mandat.
Podczas obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 28 czerwca
2018 r. podjętych zostało ogółem 10 uchwał. Ich realizacja przedstawia się następująco:
- uchwała Nr XXXIX/317/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – weszła w życie
z dniem podjęcia. Została zawarta umowa darowizny, w formie aktu notarialnego, na mocy
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której Gmina Budzyń nabyła działkę o nr ewid. 318/2, położoną w Budzyniu na terenie SKR
w likwidacji. Na podstawie powyższego aktu wygasło prawo użytkowania wieczystego
wymienionej nieruchomości.
- uchwała Nr XXXIX/318/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Budzyń w celu
przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – weszła w życie z dniem
podjęcia. Uchwała została wysłana do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Poznaniu, w celu jej zaopiniowania. Po otrzymaniu pozytywnej opinii przygotowany został
do uchwalenia projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Budzyń.
- uchwała Nr XXXIX/319/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości – weszła w życie z dniem podjęcia. Zostanie zlecona wycena, celem
określenia wartości nieruchomości - działki nr ewid. 200/2, położonej w Prośnie, niezbędna
do jej sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
- uchwała Nr XXXIX/320/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość –
weszła w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w uchwale z dniem
1 września 2018 r. została zawarta umowa dzierżawy z 28 dzierżawcami, na działki
wymienione w załączniku do uchwały, na okres do 3 lat.
- uchwała Nr XXXIX/321/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXVI/297/2018 Rady Gminy Budzyń z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zniesienia
bezpłatnej służebności gruntowej – weszła w życie z dniem podjęcia. Podjęta uchwała
skutkuje wprowadzeniem do obiegu prawnego prawidłowego nr działki 18/4, położonej
w Bukowcu, wymienionej w powyższej uchwale.
- uchwała

Nr

XXXIX/322/2018

Rady

Gminy

Budzyń

w sprawie

ustanowienia

ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Budzyń – weszła w życie z dniem podjęcia. w celu realizacji powyższej
uchwały zostanie zlecona wycena nieruchomości, niezbędna do zawarcia umowy z ENEA
Operator Spółka z o.o. w formie aktu notarialnego.
- uchwała Nr XXXIX/323/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą – weszła
w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w uchwale została zawarta
umowa najmu lokalu użytkowego, położonego w Budzyniu przy ul. Strażackiej 1, na okres do
3 lat.
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- uchwała Nr XXXIX/324/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie ustalenia wynagrodzenia
Wójta Gminy Budzyń – weszła w życie z dniem podjęcia. Wynagrodzenie Wójta Gminy
Budzyń p. Marcina Sokołowskiego naliczane jest od dnia 1 lipca 2018 r. zgodnie
z rozstrzygnięciami zawartymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr XXXIX/325/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały
budżetowej gminy Budzyń na 2018 rok – weszła w życie z dniem podjęcia i została
przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie
została ogłoszona w dniu 6 lipca 2018 r. pod poz. 5650. Budżet Gminy na 2018 r.
realizowany jest zgodnie ze zmianami zawartymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr XXXIX/326/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2018-2023 - weszła w życie z dniem podjęcia.
Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Gminy Budzyń realizowane są w 2018 r. zgodnie ze
zmianami zapisanymi w tej uchwale.
Podczas obrad XL Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2018 r.
podjętych zostało ogółem 7 uchwał. Ich realizacja przedstawia się następująco:
- uchwała Nr XL/327/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – weszła w życie
z dniem podjęcia. Zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w uchwale z dniem 1 września
2018 r. została zawarta umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na działki o nr
ewid: 392/1, 392/3, 392/5, położone w Sokołowie Budzyńskim, na okres do 3 lat.
- uchwała Nr XL/328/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie ustalenia maksymalnej liczby
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Budzyń – została przekazana
do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została
ogłoszona w dniu 6 września 2018 r. pod poz. 6778. Po 14 dniach od ogłoszenia tj. od dnia 21
września 2018 r. wnioski przedsiębiorców w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży rozpatrywane są
zgodnie z zapisami powyższej uchwały.
- uchwała Nr XL/329/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie ustalenia zasad usytuowania na
terenie Gminy Budzyń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - została
przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie
została ogłoszona w dniu 6 września 2018 r. pod poz. 6779. Po 14 dniach od ogłoszenia tj. od
dnia 21 września 2018 r. wnioski przedsiębiorców w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż
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napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży rozpatrywane są
zgodnie z zapisami powyższej uchwały.
- uchwała Nr XL/330/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dworcowej w Budzyniu - została przekazana
do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została
ogłoszona w dniu 6 września 2018 r. pod poz. 6780 i weszła w życie w dniu 21 września 2018
r. Od tego dnia rozstrzygnięcia zawarte w powyższej uchwale, dotyczące miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego

w rejonie

ul.

Dworcowej

w Budzyniu

stały się

prawomocne.
- uchwała Nr XL/331/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Przemysłowej w Budzyniu - została
przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie
została ogłoszona w dniu 6 września 2018 r. pod poz. 6781 i weszła w życie w dniu 21
września 2018 r. Od tego dnia rozstrzygnięcia zawarte w powyższej uchwale, dotyczące
miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

w rejonie

ul.

Przemysłowej

w Budzyniu stały się prawomocne.
- uchwała Nr XL/332/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Budzyń na 2018 rok - weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana do
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została
ogłoszona w dniu 6 września 2018 r. pod poz. 6782. Budżet Gminy Budzyń na 2018 r.
realizowany jest zgodnie ze zmianami zawartymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr XL/333/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2018-2023 - weszła w życie z dniem podjęcia. Wieloletnie
Przedsięwzięcia Finansowe Gminy Budzyń realizowane są w 2018 r. zgodnie ze zmianami
zapisanymi w tej uchwale.
Podczas obrad XLII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 7 listopada 2018 r.
podjętych zostało ogółem 6 uchwał. Ich realizacja przedstawia się następująco:
- uchwała Nr XLII/345/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie nadania nazwy placowi
położonemu w miejscowości Budzyń – weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz.
9076 w dniu 19 listopada 2018 r. Od dnia 6 grudnia 2018 r. plac położony w centrum
Budzynia, w rejonie ul. Rynkowej, usytuowany na działkach Nr 961 i 2248/1 nosi nazwę Plac
Wolności.
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- uchwała Nr XLII/346/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Budzyń - weszła w życie po
14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie
została ogłoszona pod poz. 9077 w dniu 19 listopada 2018 r. w wyniku rozstrzygnięcia
nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego orzeczono nieważność kilku zapisów uchwały,
które w związku z tym nie istnieją w obrocie prawnym.
- uchwała Nr XLII/347/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 w Gminie
Budzyń - weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 9078 w dniu 19 listopada 2018 r. Uchwała
ma zastosowanie od roku podatkowego 2019, gdzie podatek rolny będzie naliczany wg
obniżonej ceny skupu żyta wynoszącej 41 zł za 1 dt, zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi
w uchwale.
- uchwała Nr XLII/348/2018 Rady Gminy Budzyń zmieniająca Uchwałę w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie
operacji: ”Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej w sołectwie
Sokołowo Budzyńskie, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020” – weszła w życie z dniem
podjęcia. Zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w uchwale zmienia się wysokość pożyczki
do zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie
inwestycji dot. Przebudowy drogi gminnej na terenie Gminy Budzyń, zlokalizowanej
w sołectwie Sokołowo Budzyńskie, z kwoty 999.509,00 zł na kwotę 949.533,00 zł.
- uchwała Nr XLII/349/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej
gminy Budzyń na 2018 rok - weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana do
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została
ogłoszona pod poz. 9079 w dniu 19 listopad 2018 r. Budżet na 2018 r. jest realizowany
zgodnie ze zmianami ujętymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr XLII/350/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2018-2023 - weszła w życie z dniem podjęcia.
Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Gminy Budzyń realizowane są w 2018 r. zgodnie
z zapisami tej uchwały.
Podczas obrad i Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 19 listopada 2018 r.
podjętych zostało ogółem 5 uchwał, tj.:
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- uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy Budzyń,
- uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących
Rady Gminy Budzyń,
- uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie powołania składów osobowych
stałych Komisji Rady Gminy Budzyń,
- uchwała Nr I/4/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń,
- uchwała Nr I/5/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Budzyń.
VIII kadencja Rady Gminy Budzyń z chwilą podjęcia powyższych uchwał działa: pod
przewodnictwem wybranych osób oraz w wybranych składach osobowych poszczególnych
stałych Komisji Rady Gminy Budzyń.
Podczas obrad II Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2018 r.
podjętych zostało ogółem 11 uchwał. Ich realizacja przedstawia się następująco:
- uchwała Nr II/6/2018

Rady

Gminy

Budzyń

w sprawie ustanowienia

gminnego

wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023 – weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. z tym dniem w Gminie Budzyń
realizowane są założenia uchwalonego Programu.
- uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków
w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i
w domu” na lata 2019-2023 - weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 266 w dniu 4
stycznia 2019 r. Uchwała stała się obowiązująca od dnia 1 stycznia 2019 r. Zgodnie z jej
rozstrzygnięciami stosuje się zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania, dla osób
objętych wymienionym programem.
- uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu
„Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023 - weszła w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została
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ogłoszona pod poz. 265 w dniu 4 stycznia 2019 r. Uchwała stała się obowiązująca od dnia
1 stycznia 2019 r. Zgodnie z jej rozstrzygnięciami od tego dnia ma zastosowanie
podwyższenie kryterium dochodowego do 150% dla osób korzystających z powyższego
programu.
- uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 - weszła w życie
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. z tym dniem działania
profilaktyczne i pozostałe, związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie
naszej Gminy prowadzone są w oparciu o uchwalony Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.
- uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020 – weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r. z tym dniem wszelkie działania związane
z przeciwdziałaniem narkomanii, na terenie naszej Gminy prowadzone są w oparciu o
uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020.
- uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie Programu współpracy Gminy
Budzyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2019 rok – weszła w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi
w uchwale, Program obejmuje prowadzoną w 2019 roku współpracę Gminy z organizacjami
i podmiotami działającymi na rzecz Gminy Budzyń i jej mieszkańców.
- uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
Gminy Budzyń – weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 20 listopada
2018 r. Zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w uchwale Wójt Gminy Budzyń, p. Marcin
Sokołowski otrzymał zarówno zaległe wynagrodzenie od 20 listopada 2018 r. jak i będzie
miał naliczane wynagrodzenia bieżące.
- uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Gminy Budzyń na 2018 rok - weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana do
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została
ogłoszona w dniu 10 stycznia 2019 r. pod poz. 533. Budżet na 2018 r. zrealizowany został
zgodnie ze zmianami ujętymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2018 – 2023 - weszła w życie z dniem podjęcia.
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Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Gminy Budzyń zrealizowane zostały w 2018 r.
zgodnie ze zmianami zapisanymi w tej uchwale.
- uchwała Nr II/15/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Budzyń na lata 2019 – 2024 - weszła w życie z dniem podjęcia.
Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Gminy Budzyń realizowane są w 2019 r. zgodnie
z zapisami tej uchwały.
- uchwała Nr II/16/2018 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Budzyń na 2019 rok - weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana do ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona w dniu 10
stycznia 2019 r. pod poz. 532. Budżet gminy Budzyń na 2019 r. realizowany jest zgodnie
z zapisami podjętej uchwały.
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VIII. DEMOGRAFIA I BEZROBOCIE
Według stanu na 31 grudnia 2018 r., liczba ludności Gminy Budzyń wyniosła 8 446 osób
(dane ewidencja ludności - Urząd Gminy Budzyń), z czego 49,72 % stanowiły kobiety,
a 50,28 % mężczyźni. Liczba ludności gminy stanowi 17,90 % ludności powiatu, 0,24 %
ludności województwa. Struktura ludności gminy przedstawiała się następująco: osoby
w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 20,27 %, osoby w wieku produkcyjnym 63,36 %,
a w wieku poprodukcyjnym 16,37%. Według stanu na 31 grudnia 2018 r. stopa bezrobocia
w gminie wyniosła 2,6%. Stopa bezrobocia dla powiatu wynosi 6,8 % dla województwa
wynosi 3,1 %. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Budzyń w 2018 r.
wynosiła

220

osób,

w tym

66,36%

stanowiły

kobiety,

33,64

%

mężczyźni.
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Ludność Gminy Budzyń - ogółem (dane ewidencja ludności - UG Budzyń)
Liczba mieszkańców

2015

2016

2017

2018

w tysiącach

8 477

8 463

8 458

8 446

Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Budzyń na dzień 31.12.2018 r.
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Zestawienie informacyjne o zameldowanych osobach z bazy Rejestru Mieszkańców. Stan bazy na dzień 2018-12-31.
Miejscowość, ulica
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OGRODOWA
OLIMPIJCZYKÓW
OLSZYNKOWA
ORLIKOWA
PARK GLINKI
PARKOWA
PIASKI
POWSTAŃCÓW
POZIOMKOWA
WIELKOPOLSKI
PRZEMYSŁOWA
PRZYLESIE
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ROGOZIŃSKA
RYNKOWA
SADOWA
SŁONECZNE
SOSNOWA
SPORTOWA
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WIŚNIOWA
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ZAUŁEK
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0
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NOWA WIEŚ WYSZYŃSKA
NOWE BRZEŹNO
OSTRÓWKI
PODSTOLICE
POPIELNO
PROSNA
SOKOŁOWO BUDZYŃSKIE
WYSZYNKI
WYSZYNY
Razem

108
240
222
312
33
410
469
105
760
8446

27
48
35
65
7
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101
19
165
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81
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247
26
311
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4
7
5
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1
18
22
3
27
331

6
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4
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7
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14
0
18
27
6
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8
5
3
27
14 4
3
58
8
5
6
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13 6
6
74
3
1
2
7
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5
4
6
24
45 6 13 210
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38
91
83
115
15
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36
256
2789

6
25
29
37
1
43
56
10
88
926

4
14
12
18
2
14
22
8
36
408

49
110
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146
10
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227
47
371
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59
130
113
166
23
201
242
58
389
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Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych oraz liczba osób bezrobotnych
z prawem do zasiłku w powiecie chodzieskim w 2018 r.
Status
Bezrobotni ogółem
Bezrobotni z prawem
do zasiłku
Długotrwale
bezrobotni

Ogółem
1 326

Mężczyźni

Kobiety
500

826

210

94

116

677

197

480

Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej. Wskaźnik obliczany jako
stosunek liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia
do liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy ogółem.
Rok
2014
2015
2016
2017
2018

Wskaźnik
68%
62%
55%
49%
42%
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IX. EDUKACJA
W Gminie Budzyń w 2018 r. funkcjonowały dwie szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu oraz Szkoła Podstawowa im. Mikołaja
Kopernika w Wyszynach oraz trzy placówki wychowania przedszkolnego: Przedszkole
Samorządowe im. Koziołka Matołka w Wyszynach, Przedszkole Samorządowe im. Misia
Uszatka w Budzyniu oraz Niepubliczne Przedszkole ,,Mały Odkrywca" w Budzyniu.
Obsługę placówek oświatowych z terenu Gminy Budzyń zapewnia Centrum Usług
Wspólnych w Budzyniu.
IX.1. Działalność Centrum Usług Wspólnych w 2018 roku
Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu jest gminną jednostką organizacyjną działającą na
zasadach jednostki budżetowej. Centrum pełni funkcję jednostki obsługującej placówki
oświatowe, tj. szkoły oraz przedszkola z terenu Gminy Budzyń, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Budzyń. Do jednostek obsługiwanych zaliczają się:
a) Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Budzyniu, os. Wierzbowe 7a,
b) Przedszkole Samorządowe imienia „Koziołka Matołka" w Wyszynach 6,
c) Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, ul. Rogozińska 52,
d) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach 21.
Do zadań Centrum należy obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna:
a) prowadzenie

rachunkowości:

inwentaryzacji, wycena

aktywów

prowadzenie
i pasywów

ksiąg
oraz

rachunkowych,

ustalenie

wyniku

rozliczanie
finansowego,

sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, które wynikają z ksiąg rachunkowych;
b) fachowe doradztwo planowania finansowego, w szczególności przygotowanie niezbędnych
danych do sporządzenia wniosku budżetowego projektu planu finansowego placówek,
zgodnie z wymogami prawa finansowego;
c) prowadzenie obsługi kasowej i bankowej placówek;
d) przygotowywanie list płatniczych, organizowanie wypłat wynagrodzeń i wystawianie
zaświadczeń dla pracowników obsługiwanych placówek;
e) sporządzanie wymaganych sprawozdań z zakresu realizowanych zadań finansowych,
funduszu płac i zatrudnienia we współpracy z dyrektorami placówek;
f) obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
g) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
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h) organizacja remontów, przeglądów technicznych budynków, prowadzenie ksiąg obiektu
szkolnego oraz nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie remontów bieżących;
i) wprowadzanie

danych

do

Systemu

Informacji

Oświatowej

(SIO1)

oraz

do

Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (SIO2);
j) analizy finansowe placówek oświatowych;
k) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji finansowej placówek oświatowych.
Zakres zadań realizowanych w roku 2018 przedstawia się następująco:
1. Darmowe podręczniki – dotacja w wysokości - 84.08,00 zł.
Zakupione podręczniki – przewidzany okres użytkowania wynosi 3 lata, ćwiczenia na 1 rok.
2. Wyjazdy na basen – 33 uczniów z kl III. SP Budzyń – 20 uczniów, SP Wyszyny – 13
uczniów. Grupy max. 15 osobowe.
Każda grupa realizuje 20 godz. kursu podczas 10 wyjazdów, po 2 godz lekcyjne. Zajęcia
realizowane były w czwartek w godz. od 13:00 do 14:30. Koszty na 1 uczestnika rozkładają
się w sposób następujący: Wielkopolskie Zrzeszenie LZS – 180 zł, Gmina Budzyń – 150 zł.
Okres realizacji programu – IX-XI.
3. Szkolny Klub Sportowy – realizacja zadania I-XI. Ilość grup: SP Budzyń – 4 grupy, SP
Wyszyny – 1 grupa. W jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy.
W przypadku szkół połączonych z wygaszanymi klasami gimnazjalnymi istniała możliwość
powołania 4 grup. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez min. 35 tygodni
w terminie 02.01.2018 do 15.12.2018 r. systematycznych zajęć sportowych w wymiarze
2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych,
w gupach minimum 15 osobowych. Godzinowa stawka dla nauczyciela – 60,00 zł.
Wkład organu prowadzącego – 2.000,00 zł na grupę x 5 grup = 10.000,00 zł.
4. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów
przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup
nowości wydawniczych – w roku 2018. Dofinansowanie uzyskała SP w Wyszynach.
Wysokość dotacji – 4.000,00 zł, wkład Gminy Budzyń – 1.000,00 zł.
5. Stypendia – kwota: 23.298,00 zł. Stypendia zostały przyznane na miesiące od IX do XII.
Wpłynęło 21 wniosków.
I próg dochód do 332,64 zł – 16 osób, przyznano 238,00 zł na miesiąc,
II próg dochód od 332,65 zł – 438,24 zł – 1 osoba, przyznano 189,00 zł na miesiąc,
III próg dochód od 438,25 zł - 528,00 zł – 4 osoby, przyznano 140,00 zł na miesiąc.
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6.

Dofinansowanie

z tytułu

kosztów

kształcenia

młodocianych

pracowników

-

z dofinansowania skorzystało 23 pracodawców. Wystawiono 31 decyzji, wartość projektu:
199.083,00 zł.
7. Dowozy uczniów do szkół.
PKS – w 2018 r. zakupiono 220 szt. biletów miesięcznych za kwotę - 23.172,50 zł. Cena
1 biletu miesięcznego wynosi - 102,43 zł.
Gimbus - dzienna trasa około 200 km. Rano dowóz uczniów klas gimnazjalnych do Budzynia,
następnie dowóz uczniów do SP Wyszyny oraz Szkoły Specjalnej w Gębicach.
Poznański Bus sp. zo.o. – dowóz dzieci z Sokołowa Budzyńskiego do SP w Gościejewie i SP
w Tarnowie – miesięczny koszt - 163,62 zł.
JAN – BUS – dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia w świetlicy terapeutycznej –
miesięczny koszt około 750,00 zł, oraz dowóz do przedszkola i szkoły specjalnej –
miesięczny koszt 1.970,00 zł.
Zwroty kosztów przejazdu dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – około 4.800,00 zł
miesięcznie.
IX.2. Działalność Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu oraz
sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018
Najważniejsze osiągnięcia:
 wprowadzenie dziennika elektronicznego,
 zintegrowanie Szkoły Podstawowej i

Gimnazjum pod względem organizacyjnym

i społecznym,
 zmiana

patrona

szkoły

–

budowanie

wspólnoty

wokół

wzorca

Powstańców

Wielkopolskich,
 bardzo dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego,
 sukcesy w konkursach – 3 laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez
Wlkp. Kuratorium Oświaty (najwięcej ze szkół w powiecie), 7 miejsce w kraju w Konkursie
„Losy żołnierza”,
 sukcesy sportowe - 17 miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej w kat. dzieci kl. IV-VI (na 842
szkoły), 45 miejsce w kategorii młodzieży kl. VII i starsze (na 577 szkół).
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Charakterystyka szkoły
Uczniowie.
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu w roku szkolnym
2017/2018 liczyła 626 uczniów w tym: 495 uczniów szkoły podstawowej uczących się w 22
oddziałach oraz 131 uczniów gimnazjum uczących się w 7 oddziałach. Średnia liczebność
w oddziale wynosiła 21,6. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Budzyń, Brzekiniec,
Dziewoklucz, Kąkolewice, Ostrówki, Sypniewo, Popielno, Sokołowo Budzyńskie, Wyszyny,
Prosna, Bukowiec, Nowa Wieś Wyszyńska, Wyszynki, Grabówka. Do szkoły dowożono 176
uczniów. Wszyscy uczniowie z obwodu realizowali obowiązek szkolny. Do szkoły
uczęszczało 38 uczniów spoza obwodu szkolnego. Zajęcia szkolne odbywały się na jedną
zmianę.
Nauczaniem indywidualnym objęto 5 uczniów, w tym: jedną uczennicę z upośledzeniem
narządu słuchu, dwóch uczniów z upośledzeniem narządu ruchu, dwoje uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Czworo uczniów realizowało
indywidualną ścieżkę kształcenia. Jedna uczennica zagrożona niedostosowaniem społecznym
oraz dwóch uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
Kadra pedagogiczna.
W szkole pracowało 54 nauczycieli, w tym: 50 nauczycieli zatrudnionych w pełnym
wymiarze godzin, cztery osoby w niepełnym wymiarze. Trzy osoby przebywały na
długotrwałym

zwolnieniu lekarskim

- urlop macierzyński. Wykształcenie wyższe

magisterskie posiadało 53 nauczycieli, jedna osoba ukończyła studia licencjackie.
Awans zawodowy.
W szkole pracowało: jeden stażysta, sześciu nauczycieli kontraktowych, siedmiu
mianowanych i czterdziestu nauczycieli dyplomowanych. Zadania wynikające z realizacji
planu rozwoju zawodowego realizowało:
-

na nauczyciela dyplomowanego - 1 nauczyciel,

-

na nauczyciela mianowanego - 2 nauczycieli,

-

na nauczyciela kontraktowego - 1 nauczyciel.

Baza lokalowa.
Szkoła Podstawowa mieściła się w 2 budynkach:
ul. Rogozińska

- 16 oddziałów

os. Wierzbowe

- 13 oddziałów.

Baza lokalowa szkoły (os. Wierzbowe) składała się z 17 sal lekcyjnych w tym pracowni
komputerowej z 24 stanowiskami komputerowymi, sali gimnastycznej, gabinetu higieny
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szkolnej, biblioteki, internetowego centrum informacji multimedialnej z 8 stanowiskami
komputerowymi, pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora, stołówki, kuchni, boiska
wielofunkcyjnego.
Budynek szkoły mieszczący się przy ul. Rogozińskiej 52 posiadał - 22 sale lekcyjne w tym
pracownia komputerowa z

24 stanowiskami komputerowymi, pracownia chemiczna,

pracownia fizyczna, pracownia językowa, hala sportowa, gabinet higieny szkolnej, biblioteka,
internetowe centrum informacji multimedialnej z 4 stanowiskami komputerowymi, pokój
nauczycielski, gabinet dyrektora, wicedyrektora, pedagoga, psychologa, stołówka, punkt
wydawania obiadów, boisko wielofunkcyjne.
Dobrze zorganizowane i wyposażone są szkolne biblioteki, które umożliwiają uczniom,
nauczycielom i rodzicom korzystanie na miejscu z różnych słowników, encyklopedii
i czasopism. Są dostępne dla uczniów w godzinach nauki szkolnej. Biblioteki posiadają
elektroniczny system rejestracji zbiorów MOL - NET.
Zajęcia.
Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski. Dodatkowo wprowadzony był język
niemiecki w klasach IV - VI. Szkoła prowadziła także gimnastykę korekcyjną w kl. I-III,
SKS, kółko redakcyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne.
Uczniowie klas III uczestniczyli w projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”
2017. Uczniowie klas IV – VII oraz II - III G uczestniczyli w projekcie „SKS” SZS
Wielkopolska. Uczniowie klas i - VII oraz II - IIIG otrzymali bezpłatne podręczniki
i ćwiczenia.
Administracja i obsługa.
W szkole zatrudnionych było 22 pracowników obsługi, w tym: 2 sekretarzy szkoły,
pracownik biurowy, 2 woźnych-konserwatorów, prac ds. audiowizualnych, intendent, 12
sprzątaczek, 3 pracowników kuchni.
Prowadzona była promocja szkoły. O osiągnięciach uczniów i ważnych wydarzeniach
w szkole ukazywały się informacje w prasie oraz na stronie internetowej szkoły, która
zanotowała już ponad 175 000 odsłon. Cyklicznie organizowane imprezy szkolne wpływały
na otwarcie się środowiska szkolnego na zewnątrz.
Nauczyciele wpływali korzystnie na wizerunek szkoły w środowisku angażując się
społecznie w działalność szkoły i środowiska. Gazetka szkolna pozwoliła zaistnieć szkole na
forum gminy i powiatu (ukazały się 4 numery – a łącznie od 1999 r. – 169 wydań).
W szkole funkcjonowała stołówka szkolna, w której były wydawane gorące posiłki dla
uczniów:
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-

stołówka wydawała około 250 obiadów,

-

herbata – korzystało 150 uczniów,

-

dystrybucja mleka,

-

dystrybucja owoców w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”.

Godziny finansowane przez organ prowadzący szkołę w roku szkolnym 2017/2018:
Rodzaj zajęć

Ilość godzin

Język niemiecki w kl. IV - VI

20

Zajęcia rewalidacyjne

11

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

7

Zajęcia specjalistyczne – dysleksja

4

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

3

Logopedia

8

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

2

Nauczanie indywidualne

73

Koła zainteresowań

3

Zajęcia sportowe – SKS

12

Zajęcia świetlicowe

48

Razem

191

Zajęcia rozwijające uzdolnienia w roku szkolnym 2017/2018 (prowadzone społecznie
lub płatne):
Tematyka zajęć

Uwagi

Przygotowanie do konkursu chemicznego

I sem. 2h tyg.

i matematycznego

II sem. 1h tyg.

Koło biblioteczne

1h tyg.

Zaj. matematyczne

1h tyg. kl. III d

Radio „Cztery żywioły”
Koło j. niemieckiego

1h tyg. (płatne)

Przygotowanie do konkursów
matematycznych
Opieka nad UKS „Olimpijczyk”
SKS

4h tyg. (płatne)

Przyg. do konkursu „Losy żołnierza”

1-2h. tyg.

Koło redakcyjne

2h tyg. (płatne)
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Przygotowanie do konkursów polonistycznych 2h tyg. IX-XII 2017
Koło szachowe

1h tyg.

Koło przyrodnicze i LOP

kl. IV – 1h tyg., kl. VI – 1h tyg.,
LOP – kilka h w mies.

Koło fizyczne

1h tyg.

Przyg. do Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

1h tyg.

Przyg. do konkursu historycznego

1-2h tyg.

Koło szachowe

1h tyg.

SKS

3h tyg. (płatne)

SKS

2h tyg. (płatne)

SKS

3h tyg. (płatne)

Przyg. do konkursu j. ang.

1h tyg. IX-XI 2017

Zajęcia wyrównawcze w roku szkolnym 2017/2018 (prowadzone społecznie):
Tematyka zajęć

Uwagi

Zaj. wyrównawcze z chemii i matematyki 2h tyg.
Zaj. wyrównawcze z matematyki

X 2017- i 2018

Zaj. wyr. z fizyki

1h tyg.

Zaj. wyrównawcze ed. wczesnoszkolna

1h tyg. i sem.

Zaj. wyr. z matematyki

1h tyg.

109

WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ
Średnia ocen uczniów klas I–VII oraz II – III G:
Średnia uzyskanych ocen
I półrocze

Klasa

koniec roku szkolnego

I
II

Oceny opisowe

III
IV a

4,28

4,28

IV b

4,23

4,26

IV c

4,04 klasy IV razem - 3,95 4,2
4,22

IV d

4,32

4,31

Va

3,98

3,98

Vb

3,96 klasy V – 3,99

4,04 4,01

Vc

4,04

4,02

VI a

4,11

4,27

VI b

4,01 klasy VI - 4,01

4,08 4,2

VI c

4,0

4,25

VII a

3,49

3,73

VII b

3,79 klasy VII - 3,59

3,81 3,71

VII c

3,48

3,61

II a

3,38

3,38
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II b

3,1 klasy IIG - 3,24

3,22 3,27

II c

3,24

3,23

III a

3,48

3,89

III b

3,66 3,5

3,9 3,82

III c

3,37

3,61

III d

3,49

3,9

Średnia ocen w szkole: 3,88 (I półrocze – 3,76)
Średnia frekwencja szkoły: 92,5%

Razem

Ic

3

3

II a

2

2

11

11

III b

14

14

III c

10

10

III d

7

7

III e

11

11

2

15

Ocena opisowa

III a

IV a

Wych.

2

EDB

2

Fizyka

Ib

WOS

-

J. ang.

-

J. polski

Ia

Klasa

fiz.
Religia

yka
Technika

Informat

Matem.

Chemia

a
Biologia

Geografi

Historia

Zaj. art.

Plastyka

Muzyka

J. niem.

Liczba uczniów z ocenami celującymi na koniec roku

-

3

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

1

-

-

-

6
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Klasa

J. polski

J. ang.

J. niem.

Muzyka

Plastyka

Zaj. art.

Historia

WOS

Geografi

a
Biologia

Chemia

Fizyka

Matem.

Informat

yka
Technika

EDB

Wych.

fiz.
Religia

Razem

IV b

-

-

-

1

-

-

2

-

-

1

-

-

-

-

-

-

3

3

10

IV b

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

5

11

IV d

-

-

-

5

-

-

-

-

-

3

-

-

1

-

-

-

-

3

12

Va

-

2

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

9

Vb

-

1

-

-

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

2

-

5

3

15

Vc

-

-

1

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

3

10

VI a

-

4

-

4

4

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

6

6

25

VI b

-

2

1

2

3

-

1

-

-

5

-

-

-

1

2

-

-

3

20

VI c

-

2

-

1

8

-

-

-

-

2

-

-

1

-

-

-

5

4

23

VII a

-

3

-

2

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

4

19

VII b

1

2

1

9

8

-

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

VII c

-

1

-

7

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

21

II a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

4

II b

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

2

6

II c

1

1

-

-

-

-

1

-

-

-

1

1

1

1

-

1

1

2

11

III a

-

2

-

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

-

6

3

6

3

28

III b

-

1

-

5

1

3

5

5

-

-

-

-

1

-

4

-

1

3

29

III c

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

-

12

III d

-

-

-

7

1

2

5

-

2

-

-

-

-

-

-

2

1

5

25
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J. niem.

Muzyka

Plastyka

Zaj. art.

Historia

WOS

Geografi

a
Biologia

Chemia

Fizyka

Matem.

Informat

yka
Technika

EDB

Wych.

48

45

15

22

5

3

17

1

1

5

2

14

8

54

Razem w szkole: 329 ocen celujących
Średnia ze wszystkich przedmiotów w szkole: 3,88
Średnia ocen z przedmiotów
Przedmiot

Średnia ocen

Liczba ocen ndst

Język polski

3,43

3

Język obcy nowożytny –

3,85

1

Drugi język obcy – niemiecki

3,57

3

Muzyka

4,57

-

Plastyka

4,73

-

Zajęcia artystyczne

4,87

-

Historia (historia

3,79

3

Wiedza o społeczeństwie

3,29

2

Geografia

3,17

6

Biologia (przyroda)

3,67

2

Chemia

2,91

2

Fizyka

3,09

1

Matematyka

3,28

8

angielski

i społeczeństwo)
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Razem

J. ang.

4

fiz.
Religia

J. polski

24

Klasa

Razem 2

59 329

Przedmiot

Średnia ocen

Liczba ocen ndst

3,82

1

Technika

4,35

-

Edukacja dla bezpieczeństwa

4,21

1

Wychowanie fizyczne

4,72

-

Religia

4,61

1

3,88

34

Informatyka (zaj.
komputerowe)

Średnia klasy/liczba ocen
razem

Obecność rodziców na zebraniach z wychowawcami – wynik wyrażony w procentach
Lp.

Klasa

Średnia frekwencja

1.

Ia

95,5%

2.

Ib

95%

3.

Ic

96,5%

4.

II a

83%

5.

III a

89%

6.

III b

98,6%

7.

III c

98%

8.

III d

86%

9.

III e

80%

10.

IV a

72%
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Lp.

Klasa

Średnia frekwencja

11.

IV b

67%

12.

IV b

74%

13.

IV d

88%

14.

Va

72%

15.

Vb

81%

16.

Vc

81%

17.

VI a

70%

18.

VI b

75%

19.

VI c

95%

20.

VII a

74%

21.

VII b

66%

22.

VII c

83%

23.

II a G

73%

24.

II b G

66%

25.

II c G

51%

26.

III a G

86%

27.

III b G

87%

28.

III c G

80%

29.

III d G

90%

Średnia frekwencja w szkole

81%
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Zestawienie ilości i wysokości stypendiów
Stopień

I sem. 2017/18

II sem. 2017/18

Nauka III st.

23 – 100 zł

22 – 90 zł

Nauka II

26 – 110 zł

28 – 100 zł

Nauka I

11 – 120 zł

18 – 110 zł

Nauka extra

2 – 150 zł

4 – 170 zł
3 – 210, 230, 240 zł

Sport III st.

-

11 – 80 zł

Sport II

6 – 100 zł

28 – 90 zł

Sport I

6 – 110 zł

26 – 100 zł

-

2 – 170 zł

62+12=74

75+67=142

Sport extra
Razem

Badanie kompetencji uczniów klas III
Klasy trzecie, dnia 26 kwietnia 2018 r., wzięły udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie
Kompetencji Trzecioklasisty z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej Operon
2018, którego celem było podsumowanie pierwszego etapu edukacji.
Sprawdzian dostarczył informacji o umiejętnościach uczniów, w zakresie różnych
kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych
umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Za każdą część sprawdzianu
uczniowie mogli zdobyć po 20 punktów. Ilość punktów uzyskanych w szkole przedstawia
tabela.
EDUKACJA POLONISTYCZNA
SZKOŁA WOJEWÓDZTWO KRAJ
13,73

13,7

14,16

EDUKACJA MATEMATYCZNA
14,24

14,42

14,97

Wyniki procentowe uzyskane z poszczególnych edukacji oraz całego sprawdzi
anu
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WYNIKI SPRAWDZIANU
ogólnopolskie

szkolne
IIIA – 78%

Edukacja polonistyczna

IIIB – 71%
71%

IIIC – 61%
IIID – 68%
IIIE – 65%
IIIA – 82%
IIIB – 72%

Edukacja matematyczna

75%

IIIC - 65%
IIID – 65%
IIIE – 73%
IIIA – 80%
IIIB – 71.5%

Cały sprawdzian

73%

IIIC – 63%
IIID – 66,5%
IIIE – 69%

III a

60,37 64,74 58,00 53,32

III b

64,67 65,57 54,62 57,81

III c

63,37 58,16 52,84 52,11

III d

69,11 63,37 51,42 53,74

średnia szkoły wg OKE 64,38 63,03 54,23 54,33

Język
niemiecki
rozszerze
nie

Język
angielski
rozszerze
Język
nie
niemiecki
podstawa

Język
angielski
podstawa

przyrodni
cze

matematy
ka

historia
wos

klasa

j. polski

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

X

X

X

X

64,87

48,59

58,26

33,88

średnia powiatu

60,83 53,18 46,98 52,22

64,26

48,12

46,38

29,37

średnia województwa

65,87 58,05 50,48 55,06

66,47

50,43

50,02

36,20
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DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA SZKOŁY
1. UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE 2017/2018:
Termin
Tematyka

Uwagi

4.09.2017 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
10.10.2017 Święto Drzewa - sadzenie drzewek

IV, I-III

11.10.2017 Pasowanie na świetliczaka
7.11.2017 Gminna uroczystość ku czci ofiar Gór Morzewskich

IV+ gim.

10.11.2017 Wieczornica patriotyczna „My Polacy”

Kl. III-IV

10.11.2017 Święto Niepodległości

V- VII+
gim.

zima

Piżama party

świetlica

22.12.2017 Spotkanie świąteczno – noworoczne

Klasy I-IV

07.01.2018 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
5.01.2018 Święto patrona.
21.03.2018 Dzień Wiosny

Klasy i -IV

IV 2018

Wspomnienie o papieżu Janie Pawle II

IV 2018

Dzień Zdrowia. Akcje o tematyce zdrowotnej – J. Świergosz, W.

I-III, IV-VI

Stefańska, M. Zawisła
IV 2018

V Marsz Pamięci Ofiar Gór Morzewskich

maj 2018

Pasowanie na czytelnika

Klasy VI

3.05.2018 Uroczystość lokalna - Święto Konstytucji

IV+gim.

maj 2018

Święto Niezapominajki

Klasy IV

maj 2018

Z językiem obcym za pan brat – dzień języków obcych

30.05.2018 Dzień Dziecka

Klasy i -IV

22.06.2018 Zakończenie roku szkolnego
Wycieczki w roku szkolnym 2017/2018
Data

Ilość

Cel

uczniów
5.10.2017

31

Lusowo

45

Piła – Kino

godz. 8.15
12.10.2017
godz. 15.00
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27.10.2017

78

Targi Edukacyjne – Chodzież

14

Rogoźno

16.11.2017

47

Piła – Kino

14.12.2017

73

Chodzież - Spektakl teatralny

47

Piła – Kino

1.02.2018

36

Piła – lodowisko

7.02.2018

43

Piła – Kino

20

Wągrowiec – lodowisko

18

Piła – lodowisko

26

Gdynia

22

Poznań

21

Poznań

61

Chodzież

22

Poznań

38

Piła – Kino

42

Poznań

20

Poznań

20

Seminarium przygotowujące do polsko–niemieckiej wymiany

godz.8.00
9.11.2017
godz. 15.30

godz.11.10
18.01.2018
godz. 15.00

godz.15.15
8.02.2018
godz. 16.00
8.02.2018
godz. 16.15
21.03.2018
godz. 8.00
22.03.2018
godz. 14.00
29.03.2018
godz. 9.00
17.04.2018
godz. 11.10
20.04.2018
godz. 8.15
27.04.2018
godz. 14.45
15.05.2018
od 14.00
17.05.2018
godz. 8.00
21 – 23.05
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2018

młodzieży Łężyczki

22.05.2018

22

Szymbark

23.05.2018

19

Wrocław

10

Poznań

24.05.2018

45

Poznań

25.05.2018

43

Toruń

4–5.06.2018

10

Biwak w Kamienicy

4–5.06.2018

21

Biwak w Kamienicy

6 – 15.06

29

Zakopane – projekt „Każdy ma swój Everest”

7.06.2018

8

Studzieniec – Łęg

11.06.2018

7

Biwak w Kamienicy

11–

30

Kraków – Oświęcim – Ojców

18

Biwak w Kamienicy

11.06.2018

42

Drezno

11 – 13.06

30

Kraków – Wieliczka

13.06.2018r.

21

Muzeum Motoryzacji Kąkolewice

13 – 14.06

41

Kraków

14.06.2018

15

Stadion

18.06.2018

47

Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej – Mniszki

18.06.2018

18

Poznań

44

Muzeum Motoryzacji Kąkolewice

godz. 4.00
24.05.2018
godz. 16.00

2018

13.06.2018
11 – 13.06
2018

2018

2018

godz. 10.00
18.06.2018
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Sukcesy i osiągnięcia.
1. Sukcesy w konkursach:
 Wojewódzki Konkurs Historyczny – Tytuł Laureata,
 Wojewódzki Konkurs Fizyczny – Tytuł Laureata,
 Wojewódzki Konkurs Matematyczny – Tytuł Laureata,
 Awans uczniów do finału w Warszawie XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1863” - Laureaci finału
wojewódzkiego,
 Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce – etap wojewódzki – Laureatka,
 Konkurs Ogólnopolski „Żołnierze wyklęci, bohaterowie niezłomni” - IV miejsce z klasy
III b ,,Gimnazjum” oraz i miejsce w kategorii multimedialnej za film pt. „Wyklęta chwila”,
 Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Deutschfreund 2017” - X miejsce
w Wielkopolsce,
 Międzygimnazjalny Konkurs Języka Niemieckiego w Ratajach – II miejsce,
 Międzypowiatowy konkurs Piosenki Obcojęzycznej – III miejsce,
 Powiatowy Konkurs czytelniczy – III miejsce,
 X Olimpiada Ekologiczna Subregionu Północnej Wielkopolski – Laureatka oraz dwa
wyróżnienia,
 Powiatowy Konkurs Fizyczny o charakterze drużynowym – I miejsce indywidualnie, II
miejsce drużynowo,
 Powiatowy Konkurs Matematyczny „Mistrz Tabliczki Mnożenia” - II miejsce,
 Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” – wyróżnienia (5 osób z klas IV),
 XXIII edycja Ogólopolskiego Konkursu „Alfik Matematyczny” na szczególne wyróżnienie
zasłużyły dwie uczennice,
 Ogólnopolski konkurs „Orzeł matematyczny” kategoria klasy I-VII Szkoły podstawowej –
wyróżniono dwie uczennice,
 XI Archidiecezjalny Konkurs Biblijny dla młodzieży gimnazjalnej – III miejsce,
 Powiatowy Turniej Wiedzy Prewencyjnej – I miejsce,
 X Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Dzieła Mistrzów inspiracją współczesnej
fotografii” wyróżnienie (jeden uczeń),
 „Zapobiegajmy pożarom” - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny- etap powiatowy:
Laureaci: klasy I-III – dwie osoby, klasy IV – VI- dwie osoby,
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 „Barwy Ziemi”- Wojewódzki Konkurs Plastyczny:
Laureaci: I miejsce,
II miejsce (dwie uczennice)
III miejsce ,
 wyróżnienie (jedna uczennica)
 „Czyste wody – zdrowe ryby” - Okręgowy Konkurs Plastyczny – Okręg Nadnotecki
Kategoria wiekowa od 7 do 10 lat: III miejsce
Wyróżnienie (dwie osoby)
 Wojewódzki Konkurs „ Bądź Eco – Walka ze Smogiem” - II miejsce,
 Powiatowy Konkurs Plastyczny „Bożonarodzeniowa Kartka”,
kategoria klas II-III:
III miejsce
kategoria klas IV – VI:
III miejsce
IV miejsce
VI miejsce
 BRD – Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego – II miejsce zdobyła drużyna Gimnazjalna,
 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – etap
powiatowy:
II miejsce
III miejsce,
 Akcja „Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie” - szkoła zajęła II miejsce
Sukcesy w zawodach sportowych:
 Półfinał Wojewódzki w

Piłce Ręcznej Dziewcząt kategoria klas VII – II i III

,,Gimnazjum” – dziewczęta zajęły IV miejsce,
 Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe – IV miejsce zdobyły dziewczęta, II miejsce
zdobyli chłopcy,
 Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt kat. dzieci –
nasze uczennice zdobyły V miejsce, Tenis stołowy – w powiatowych mistrzostwach nasze
uczennice i miejsce a chłopcy zajęli miejsce IV. Natomiast na mistrzostwach Rejonowych
dziewczęta zdobyły miejsca V-VIII,
 Biegi przełajowe ind. Finał Wielkopolski – 24 i 41 miejsce,
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 Biegi przeł. druż – Finał Wielkopolski – VI miejsce zdobyły dziewczynki kl. VI, V (5
osób) VIII miejsce – chłopcy kl. VI, V (4 osoby) XII miejsce zdobyli chłopcy kl. IV (4 osoby)
XIV miejsce dziewczęta kl. IV (2 osoby),
 Piłka nożna – Finał Rejonu – nasi uczniowie zdobyli II miejsce,
 Piłka ręczna dziewcząt kat. dzieci – drużyna zdobyła V miejsce w Wielkopolsce,
 Piłka nożna – Finały Mistrzostw Wielkopolski o Puchar Tymbarku w kat. U-8 i U-10
uczniowie zajeli od V do VIII miejsca,
 Ogólnopolski Bieg Grzymalitów – 7 medalistów,
 Badminton – Finały Rejonu Piła – dz. mł. – IV miejsce, dz. st. - IV miejsce chł. mł. - V
miejsce,
 Mistrzostwa Rejonu Pilskiego w Piłce Nożnej – drużyna zajęła III miejsce,
 Mistrzostwa w Piłce Nożnej Halowej – w powiecie drużyna zajęła miejsce I, natomiast
w Rejonie zdobyliśmy miejsce V.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018
Szkoły podstawowe 80101
Rozdział/ Paragraf - opis

Plan

Wykonanie

% wykonania

154 400,00

148 913,02

96,44

2 711 226,00

2 704 667,39

99,76

227 840,00

227 839,10

99,99

538 867,00

495 499,82

91,95

paragraf
80101

Wydatki osobowe

3020

niezaliczone do
wynagrodzeń

80101

Wynagrodzenia osobowe

4010

pracowników

80101

Dodatkowe

4040

wynagrodzenie roczne

80101

Składki na ubezpieczenie

4110

społeczne

80101

Składki na Fundusz Pracy

78 130,00

46 882,54

60,01

80101

Wynagrodzenia

75 000,00

39 087,00

52,12

4170

bezosobowe

80101

Zakup materiałów

99 500,00

98 759,96

99,25

4120

123

4210

i wyposażenia

80101

Zakup środków żywności

2 000,00

1 742,78

87,14

80101

Zakup środków

10 800,00

10 798,95

99,99

4240

dydaktycznych i książek

80101

Zakup energii

300 000,00

284 681,45

94,89

Zakup usług remontowych

31 500,00

28 525,39

90,56

Zakup usług zdrowotnych

5 000,00

4 753,00

95,06

Zakup usług pozostałych

87 000,00

78 704,66

90,46

80101

Opłaty z tytułu zakupu

9 000,00

6 381,88

70,91

4360

usług
Podróże służbowe krajowe 5 500,00

4 906,83

89,21

4220

4260
80101
4270
80101
4280
80101
4300

telekomunikacyjnych
80101
4410

Rozdział/ Paragraf - opis

Plan

Wykonanie

% wykonania

Różne opłaty i składki

9 000,00

6 300,76

70,00

80101

Odpisy na zakładowy

212 626,00

212 624,70

99,99

4440

fundusz świadczeń
2 000,00

0

0

4 000,00

0

0

paragraf
80101
4430

socjalnych
80101

Podatek od towarów

4530

i usług (Vat)

80101

Szkolenia

4700

pracowników
niebędących członkami
korpusu służby
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cywilnej
80101

Wydatki inwestycyjne

148 500,00

148 484,74

99,98

6050

jednostek budżetowych

budżetowych

40 000,00

35 288,95

88,22

Zakup wykładziny na

16 500,00

14 250,01

86,36

4 768 389,00

4 599 092,93

96,44

Plan

Wykonanie

% wykonania

52 430,00

52 430,00

100

706 820,00

706 820,00

100

20 645,00

20 645,00

100

133 680,00

133 680,00

100

19 100,00

19 100,00

100

– wymiana pieca
80101

Wydatki na zakupy

6060

inwestycyjne jednostek

halę sportową
Zakup urządzeń
Ogółem rozdział 80101

Gimnazja 80110
Rozdział/ Paragraf - opis
paragraf
80110

Wydatki osobowe

3020

niezaliczone do
wynagrodzeń

80110

Wynagrodzenia

4010

osobowe pracowników

80110

Dodatkowe

4040

wynagrodzenie roczne

80110

Składki na

4110

ubezpieczenie społeczne

80110

Składki na Fundusz

4120

Pracy
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Ogółem rozdział 80110

932 675,00

932 675,00

100

Plan

Wykonanie

% wykonania

Zakup usług pozostałych

28 000,00

19 982,96

71,37

80146

Podróże służbowe

1 323,00

1 308,40

98,89

4410

i krajowe
29 323,00

21 291,36

72,60

Plan

Wykonanie

% wykonania

2 200,00

1 801,00

81,86

118 000,00

112 979,99

95,74

6 150,00

6149,29

99,99

21 200,00

19 565,22

92,29

2 505,00

1 206,03

48,14

6 000,00

5 528,70

92,14

160 000,00

125 265,00

78,29

1 000,00

127,00

12,7

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Rozdział/ Paragraf - opis
paragraf
80146
4300

Ogółem rozdział 80146

Stołówki szkolne i przedszkolne 80148
Rozdział/ Paragraf - opis
paragraf
80148

Wydatki osobowe

3020

niezaliczone do
wynagrodzeń

80148

Wynagrodzenia

4010

osobowe pracowników

80148

Dodatkowe

4040

wynagrodzenie roczne

80148

Składki na

4110

ubezpieczenie społeczne

80148

Składki na Fundusz

4120

Pracy

80148

Zakup materiałów

4210

i wyposażenia

80148

Zakup środków

4220

żywności

80148

Zakup usług

4280

zdrowotnych

80148

Zakup usług pozostałych

1 200,00

0

0

Odpisy na zakładowy

6 320,00

6 320,00

100

4300
80148

126

4440

fundusz świadczeń
socjalnych

Ogółem rozdział 80148

324 575,00

278 942,23

85,94

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80150
Rozdział/ Paragraf - opis

Plan

Wykonanie

% wykonania

79 995,00

79 995,00

100

10 000,00

10 000,00

100

13 700,00

13 700,00

100

2 000,00

2 000,00

100

105 695,00

105 695,00

100

paragraf
80150

Wynagrodzenia

4010

osobowe pracowników

80150

Dodatkowe

4040

wynagrodzenie roczne

80150

Składki na

4110

ubezpieczenie społeczne

80150

Składki na Fundusz

4120

Pracy

Ogółem rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży w gimnazjach 80152
Rozdział/ Paragraf - opis

Plan

Wykonanie

% wykonania

2 500,00

2 500,00

100

25 979,00

25 979,00

100

4 000,00

4 000,00

100

paragraf
80152

Wydatki osobowe

3020

niezaliczone do
wynagrodzeń

80152

Wynagrodzenia osobowe

4010

pracowników

80152

Dodatkowe

4040

wynagrodzenie roczne
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80152

Składki na ubezpieczenie 4 400,00

4110

społeczne

80152

Składki na Fundusz

4120

Pracy

Ogółem rozdział 80152

4 400,00

100

700,00

700,00

100

37 579,00

37 579,00

100

Plan

Wykonanie

% wykonania

645,83

645,83

100

64 585,13

64 394,67

99,70

65 230,96

65 040,50

99,70

Bezpłatne podręczniki 80153
Rozdział/ Paragraf - opis
paragraf
80153

Zakup materiałów

4210

i wyposażenia

80153

Zakup środków

4240

dydaktycznych i książek

Ogółem rozdział 80153

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 85416
Rozdział/ Paragraf - opis

Plan

Wykonanie

% wykonania

22 500,00

22 500,00

100

22 500,00

22 500,00

100

paragraf
85416

Stypendia dla uczniów

3240
Ogółem rozdział 85416

IX.3. Działalność Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach oraz
sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018
Działałalność szkoły w roku 2018
obejmuje rok szkolny - 2017/2018 od stycznia do sierpnia 2018 r.
- 2018/2019 od września do grudnia 2018 r.
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Uczniowie.
W Szkole Podstawowej w Wyszynach w roku szkolnym 2017/2018 uczyło się 151 uczniów
w 9 oddziałach; 62 (klasy i – III) i 89 (klasy IV – VII). Do klas I uczęszczała 1 sześciolatka.
Największy procent stanowili uczniowie dojeżdżający – 86 uczniów ( Bukowiec, Prosna,
Grabówka, Niewiemko, Wyszynki oraz Nowa Wieś Wyszyńska).
W roku szkolnym 2018/2019 w 10 oddziałach uczy się 160 uczniów, w klasach I-III – 42
uczniów, natomiast w klasach IV-VIII – 118 uczniów. Uczniów dojeżdżających do szkoły jest
97. Dzieci są objęte zajęciami świetlicowymi. W czasie zajęć świetlicowych uczniowie
wykonywali i wykonują prace plastyczne, grają w gry planszowe i zespołowe na boisku
szkolnym. Uczniowie bawią się w zabawy integrujące grupę, doskonalą techniki komunikacji
interpersonalnej jak również uzyskują pomoc przy odrabianiu lekcji, korzystają z pracowni
komputerowej. Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie dojeżdżający autobusem
szkolnym, oczekujący na lekcję lub zajęcia dodatkowe, podczas zastępstw.
Pracownicy szkoły.
W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019:
Nauczyciele - 18 osób:
- 11 nauczycieli pełnozatrudnionych,
- 7 niepełnozatrudnionych,
wśród nauczycieli:
- 12 dyplomowanych,
- 4 mianowanych,
- 3 kontraktowych.
W trakcie roku dwoje nauczycieli przystąpiło do awansu zawodowego.
Pracownicy obsługi – 3 osoby w pełnym wymiarze.
Pracownicy administracji – 1 osoba w pełnym wymiarze godzin.
Działania szkoły w sferze dydaktyki i wychowania.
Konkursy.
Szkoła stwarzała wszystkim uczniom możliwość odniesienia sukcesu poprzez udział
w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych, takich jak:
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Konkursy
2017/2018
Nazwa konkursu

Data konkursu i osiągnięcia
Powiatowe

Powiatowy Konkurs Historyczny w ZSP w Chodzieży odbył się 19.01.2018 r. Uczniowie klasy VII zajęli
6 miejsce.
Konkurs o bezpieczeństwie – zorganizowany w ramach programu profilaktycznego „Bezpiecznie to
wiedzieć i znać”. Uczniowie klasy II wraz z wychowawcą wzięli udział w konkursie organizowanym przez
Komendę Powiatową Policji w Chodzieży. Zadaniem uczniów było przygotowanie pracy plastycznej
dotyczącej podstawowych zasad bezpieczeństwa. Plakat przygotowany przez uczniów szkoły wywarł na
jury największe wrażenie i zostali oni zwycięzcami konkursu na etapie powiatowym, następnie uczniowie
klasy II wraz z wychowawcą odebrali nagrody w Poznaniu na rozstrzygnięciu wyników etapu
wojewódzkiego.
16 marca szkoła była reprezentowana przez jedną uczennicę w II etapie konkursu "Złota Żabka"
w Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego, który odbył się w Swarzędzu. Mogli brać w nim udział
uczniowie klas szóstych i siódmych szkół podstawowych w województwie wielkopolskim.
16 marca 2018 r. szkoła zapełniła się gośćmi, którzy przybyli na zaproszenie pani dyrektor Donaty
Kędzierskiej. W tym dniu odbył się bowiem kolejny, już trzeci, powiatowy konkurs ortograficzny pod
nazwą "Małe Dyktando Pokutne" pod patronatem Rady Języka Polskiego. Konkurs ma charakter
międzyszkolny i regionalny, adresowany jest w szczególności do uczniów klas szóstych i siódmych, szkół
podstawowych, powiatu chodzieskiego. W dyktandzie zawsze biorą też udział dorośli uczestnicy:
przedstawiciele władz powiatu i gminy, instytucji oraz dyrektorzy szkół. Ma ono na celu wzbogacenie
wiedzy uczniów i zaproszonych gości z zakresu nie tylko języka polskiego, ale także wiedzy historycznej
dotyczącej naszej Małej Ojczyzny.
Dnia 21 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wągrowcu odbył się V Powiatowy Konkurs
Języków Obcych. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III
gimnazjum, a także dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczeń szkoły zajął V miejsce przygotowując
się do konkursu pod opieką nauczycielki języka niemieckiego.
4 maja w Szkole Podstawowej w Lipinach odbył się powiatowy konkurs Mistrz Tabliczki Mnożenia.
Wzięli w nim udział uczniowie z klas III i IV, którzy zostali mistrzami mnożenia w swoich szkołach.
Konkurs Plastyczny „Obrazek z Wielkopolskiej wsi”, organizatorem konkursu był Wielkopolski Oddział
regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu. II miejsce.
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Konkurs Plastyczny Bądź EKO, działaj EKO pt. „Walka ze smogiem. Chrońmy nasze zdrowie”
organizowany przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu dnia 15.04.2018 r. IV miejsce.
Powiatowy Konkurs Czytelniczy dla uczniów klas III org.w SP nr 1 w Chodzieży dnia 19.04.2018 r.

Ogólnopolski Turniej wiedzy o bezpieczeństwie - etap powiatowy – w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Stróżewie. 27.04.2018 r. Szkoła zajęła XI miejsce.
XVI Powiatowego Konkursu Matematycznego „Mistrz Tabliczki Mnożenia” 24.05.2018 r.
Szkolne
Konkurs recytatorski wierszy dla dzieci w wykonaniu uczniów klas I - IV– spotkanie z poezją.
Szkolny Konkurs Ortograficzny: Tytuł Mistrza Szkolnej Ortografii w roku szkolnym 2017/2018
Szkolny konkurs matematyczny „Mistrz Tabliczki Mnożenia”
konkurs wakacyjny - Wyślij do szkoły kartkę pocztową ze swoich wakacyjnych wędrówek na adres
szkoły.

2018/2019
Nazwa konkursu

Data konkursu i osiągnięcia
Powiatowe i wojewódzkie

Konkurs przedmiotowy województwa wielkopolskiego z matematyki, języka polskiego, geografii,
biologii, historii oraz z j. niemieckiego.
Powiatowy Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową – organizowany przez Szkołę Podstawową im.
Powstańców Wlkp. w Budzyniu. Czterech uczniów szkoły otrzymało wyróżnienia.
Szkolne
Udział w VII edycji akcji Nadleśnictwa Podanin „Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie”. Szkoła
zajęła 2 miejsce w powiecie chodzieskim. z placówki przekazano 8.640 kg kasztanów i żołędzi.
Konkurs recytatorski wierszy Zbigniewa Herberta. Konkurs skierowany do uczniów klas IV – VIII.
Odbył się 28 listopada 2018 r.
ZAWODY SPORTOWE
IX Wielkopolski Turniej Orlika 2018
Powiatowy turniej halowej piłki nożnej zorganizowany w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
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w Margoninie
Czwartki lekkoatletyczne w Chodzieży
Zajęcia pozalekcyjne.
Obok pracy z uczniami zdolnymi nauczyciele podejmowali wiele działań służących
wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci z trudnościami w nauce. Dla tych uczniów
prowadzone były zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, rewalidacyjne oraz
terapeutyczne. Pedagog, psycholog, logopeda i inni specjaliści efektywnie przyczynili się do
zapewnienia pomocy uczniom z orzeczeniami i opiniami.
W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 rozwijali i rozwijają swoje umiejętności uczniowie
na pozostałych zajęciach pozalekcyjnych:
Lp.

Rodzaj zajęć

1.

Zajęcia logopedyczne

2.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla kl. I

3.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla kl. II

4.

Koło zainteresowań rozwijające uzdolnieniadla kl. II

5.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla kl. IIII

6.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla kl. IV-VIII

7.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego

8.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka niemieckiego dla kl. IV-VIII

9.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dyslektyków

10.

Zajęcia rewalidacyjne

11.

Koło humanistyczne dla kl. VIII

12.

Koło szachowe z elementami logiki i matematyki kl.V

13.

Koło teatralne

14.

SKS

15.

Gimnastyka korekcyjna

Programy rządowe i projekty realizowane przez szkołę:
- program „Mleko w szkole”, promujący picie mleka wśród uczniów,
- program „Owoce i warzywa w szkole”, promujący zdrowe odżywianie,
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„Mleko w szkole i „Owoce i warzywa w szkole” realizowane są przez Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa. Program ma na celu promowanie wśród uczniów zdrowej diety
poprzez udostępnianie dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz działania
edukacyjne realizowane w szkołach. W programie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-V
szkoły podstawowej,
- program „Umiem pływać 2018” – organizowany przez Powiatowe Zrzeszenie LZS,
skierowany dla uczniów klas III, dzięki któremu mieli oni okazję uczestniczyć w cyklu zajęć
na pływalni ,,Delfin” w Chodzieży.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym, spotkania z kulturą.
Rok szkolny 2017/2018 (od stycznia 2018)
Pasowanie na czytelnika z Radiem Poznań - uczniowie klasy I zostali przyjęci w poczet
czytelników szkolnej biblioteki. Wraz z Hansem Christianem Andersenem odbyli oni
wędrówkę po najbardziej znanych i lubianych baśniach. Dzień ten był tym bardziej
wyjątkowy, że swą obecnością zaszczycili nas pracownicy Radia Poznań.
21 marca 2018 r. Dzień Kolorowej Skarpetki - wszyscy zakładali kolorową skarpetkę na
znak solidarności z osobami z zespołem Downa.
11 kwietnia obchodzono Dzień Języków Obcych.
18 maja 2018 w szkole odbył się Dzień Patrona - Mikołaja Kopernika. Obchody tego święta
rozpoczęto apelem przygotowanym przez klasę V, następnie odbył się Festiwal Wiedzy.
Wszyscy uczniowie wzięli udział w nietypowych lekcjach, związanych z różnymi
dziedzinami

wiedzy:

chemią,

fizyką,

robotyką,

przyrodą,

fizjoterapią,

spotkanie

z podróżnikiem: klasy i - III wzięły udział w spotkaniu z podróżnikiem Kajetanem
Gosławskim i Galiną Krupą w Domu Kultury w Wyszynach,
7 maja 2018 r. spotkanie z podróżnikiem i muzealnikiem Panem Arkadym Fidlerem.
Podróżnik opowiedział nam o swojej wyprawie w 2016 r. do Puszczy Amazońskiej.
Przedstawił uczniom zdjęcia zwierząt, które tam mieszkają. Uczniowie dowiedzieli się
szczegółowo

jak wyglądała jego wyprawa, podróżnik barwnie opowiadał o wszystkich

trudnościach i ciekawostkach z nią związanych. W czerwcu klasa V była w Kąkolewicach
w Muzeum Motoryzacji. Zwiedzili wspaniałą ekspozycję polskich pojazdów. Spędzili miłe
chwile także na zabawie i grillowaniu. Szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji ,,Jak nie
czytam jak czytam", była to największa akcja czytelnicza zorganizowana przez redakcję
miesięcznika Biblioteka w szkole, wspólnie z ponad 2000 bibliotek. Dokładnie o godzinie
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10.00 uczniowie z całej Polski czytali książki. Wydarzenie to zostało uwiecznione na
zdjęciach.
Rok szkolny 2018/2019
- pasowanie pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły oraz uroczysty apel z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. W dniu 12.10.2018 r. w szkole odbyła się uroczystość
ślubowania uczniów klas pierwszych. Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie
oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości - pasowanie na ucznia. Zaprezentowali się
przed publicznością i pokazali swoje umiejętności, aby móc przekroczyć „bramę szkoły”.
Pierwszoklasiści i uczniowie szkoły nie zapomnieli o Dniu Nauczyciela. Uczniowie
podziękowali nauczycielom za wysiłek i trud włożony w ich edukację. Nie zabrakło
upominków dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, które wręczył Samorząd
Uczniowski.
Spotkanie z policjantem. Uczniowie klas I miały okazję porozmawiać z policjantem
o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez
ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściu dla pieszych oraz o bezpiecznym
zachowaniu w oczekiwaniu na autobus szkolny.
Międzynarodowy Dzień Kropki. Obchodzony na całym świecie 15 września 2018 r. to
wielkie święto kreatywności, talentu i odwagi w

pokonywaniu trudności. Zostało

zapoczątkowane przez książkę Petera H. Reynoldsa pod tytułem "Kropka". Jest to pięknie
zilustrowana historia dziewczynki, która nie wierzy we własne możliwości, jednak dzięki
mądrej nauczycielce odkrywa w sobie talent i odwagę. Szkoła już drugi raz włączyła się
w obchody tego święta.
28 września 2018 r. w szkołach i placówkach oświatowych na całym świecie obchodzono
VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Szkoła włączyła się do tej akcji. Przez cały
tydzień utrwalano mnożenie biorąc udział w zabawie „Hasło dnia”. Na korytarzu szkolnym
pojawił się „kącik tabliczki mnożenia”, w którym uczniowie mogli rozwiązywać łamigłówki
związane z mnożeniem i dzieleniem. Zapamiętanie iloczynów sprawiających największe
trudności miała również ułatwić gazetka ścienna z rymowankami, stworzonymi przez
uczniów. Dzieci ćwiczyły tabliczkę również na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego.
odbył się również pisemny egzamin na asystenta. Pomyślnie zdało go 12 uczniów z klas VI –
VIII. W piątek asystenci prowadzili "tabliczkowe egzaminy", do których mogli przystąpić
uczniowie szkoły. Osoby, które bezbłędnie napisały wszystkie działania, otrzymały tytuł
eksperta.
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Zajęcia klas V w laboratorium wyobraźni w Poznaniu. Klasy podzielone na trzy grupy,
które wzięły udział w trzech lekcjach, podczas których robiono doświadczenia chemiczne,
poznawano prawa fizyki, rozwiązywano zagadki logiczne i ćwiczono współpracę w grupie.
W szkole obchodzono jeden z dni brytyjskich: Treat or treat, czyli Cukierek albo psikus.
Każdy z uczniów mógł poczęstować się cukierkiem – w zamian za poprawne posługiwanie
się językiem angielskim, tj. przetłumaczenie zdania, wyrażenia lub udzielenie odpowiedzi na
pytanie. Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwali wybrani uczniowie klas 6-8, którzy
sprawdzali wypowiedzi swoich młodszych kolegów. Uczniowie wykonali również plakaty
dotyczące tradycji święta, które obchodzi się w krajach anglojęzycznych. Wszyscy dobrze się
bawili – jednocześnie posługując się językiem obcym. Z okazji dnia Wszystkich Świętych
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z Panią Dyrektor złożyli kwiaty i zapalili
znicze na grobach żołnierzy, znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Wyszynach oraz
w Górach Morzewskich. W ramach uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
szkoła wzięła udział w akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej –
„Rekord dla Niepodległej”. Hymn śpiewano wspólnie z zaproszonymi gośćmi oraz
artystami z biura koncertowego Kulturka. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w koncercie
patriotycznym „My pierwsza brygada!” Wysłuchano różnorodnych pieśni i melodii
żołnierskich, patriotycznych. Uczniowie z klas IV - VII pod opieką nauczycieli przygotowali
apel, podczas którego starali się przybliżyć swoim kolegom i koleżankom - pojęcie wolności,
patriotyzmu w przeszłości i współcześnie. Przedstawiciele poszczególnych klas wraz z Panią
Dyrektor złożyli kwiaty pod obeliskiem w Wyszynach, upamiętniającym setną rocznicę
odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz setną rocznicę wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. Uczniowie klas VI, VII i VIII wzięli udział w spotkaniu z Panem Jakubem
Skworzem - dziennikarzem i pisarzem książek dla dzieci młodzieży.
„Dzień korbola” – propagowanie kultury regionu oraz zdrowego odżywiania, w którym
wzięli udział zaproszeni goście. Rodzice wraz z dziećmi przygotowali potrawy z dyni,
których degustacja odbyła się w szkole.
Akcje charytatywne.
Wrażliwość uczniów na krzywdę innych to bardzo ważny element działalności szkoły, w tym
celu uczniowie i ich rodzice uczestniczyli w następujących akcjach charytatywnych:
Zbiórka nakrętek: akcja polega na zbiórce nakrętek plastikowych po płynach, napojach,
kremach i innych środkach na rehabilitację Daniela z Wągrowca.
Szkoła wzięła udział w akcji charytatywnej organizowanej przez UNICEF:
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podaruj życie dziecku - szyjąc laleczkę. Celem akcji było objęcie programem szczepień
wszystkich potrzebujących dzieci na świecie.
Dzień wolontariusza - co roku w szkole są podejmowane różnorodne działania
ukierunkowane na bezinteresowne pomaganie innym. Bieżący rok szkolny jest szczególny,
ponieważ

został

ogłoszony

przez

Ministerstwo

Edukacji

Narodowej

rokiem

WOLONTARIATU. Tego dnia na korytarzach pojawiły się plakaty, które zawierały
podstawowe informacje o wolontariacie. Wychowawcy młodszych klas wyjaśnili dzieciom,
na czym polega idea wolontariatu.
BohatorON - kampania miała na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników
Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek
dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt miał za zadanie edukować Polaków,
bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić
postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną,
„Paka dla starszaka” – to nazwa akcji zainicjowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Chodzieży z myślą o osobach starszych, samotnych i schorowanych.
„Pakę” może skompletować każdy, kto chce im pomóc. Do końca listopada zbierana była
długoterminowa żywność, artykuły chemiczne, kosmetyki, odzież, a nawet ozdoby
świąteczne, czyli wszystko, co może się przydać i sprawić przyjemność seniorom.
Świąteczne Kartki Dobroczynne - Boże Narodzenie 2018 - w okresie przedświątecznym
Samorząd Uczniowski rozprowadza dobroczynne kartki świąteczne Stowarzyszenia Sursum
Corda w cenie minimalnej 2 zł. Dochód z kartek przeznaczony jest na wsparcie programu
leczenia i rehabilitacji chorych i niepełnosprawnych dzieci, podopiecznych Stowarzyszenia.
Remonty, wyposażenie.
W lutym 2018 r. wykonano przegląd sprzętu przeciwpożarowego, w marcu natomiast
wykonano roczny przegląd obiektów budowlanych oraz placu zabaw. We wrześniu 2018 r.
wykonano przegląd i pomiar instalacji piecy CO.
Podczas przerwy wakacyjnej przeprowadzono następujące remonty:
-

odmalowano sale lekcyjne,

-

odmalowano futryny, wymieniono klamki w drzwiach.

Zakupiono wyposażenie do szkoły:
-

pojedyncze stoliki i krzesełka, które znajdują się w sali nr 10,

-

tablice interaktywne - z programu- aktywna tablica,

-

pomoce dydaktyczne – z dofinansowania z budżetu państwa na wyposażenie
pracowni,
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-

zakupiono książki do biblioteki za 5.000,00 zł z dofinansowania,

-

zamontowano nowy dzwonek – elektroniczny, „elektroniczna woźna”,

-

otrzymano książki do biblioteki z darowizny od Sołectwa Bukowiec.

Wykonano usługi informatyczne wg zestawienia: wykonanie pełnej kopii zapasowej
z komputera w bibliotece, naprawa laptopa w Sali nr 3, upgrade systemów operacyjnych
i oprogramowania wraz z reinstalacją tabletów lenovo- 3 szt., reinstalacja i konfiguracja
laptopów Asus i Ariso, Toshiba, komputera stacjonarnego w bibliotece, konfiguracja drukarki
sieciowej (ksero) z instalacją na laptopie Asus, modyfikacja okablowania przy rzutnikach,
zakup laptopa do klasopracowni, uruchomiono dziennik elektroniczny.
Szkoła boryka się z trudnościami lokalowymi. Brakuje pomieszczeń lekcyjnych, gabinetów –
nie można zapewnić uczniom w pełni komfortowych warunków do nauki oraz spędzania
przerw. Odpowiednio wyposażone klasopracownie są niezbędne do realizacji założeń
podstawy programowej. W świetle przewidzianej rozbudowy szkoły niezbędny jest remont
klas – gipsowanie, gruntowanie, nowe instalacje elektryczne.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach

Lp.

Zadania

Wydatkowana kwota

1.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

879 889,90

2

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

53 622,94

3.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

47 769,66

4.

Wynagrodzenia bezosobowe

1 740,00

5.

Zakupy materiałów i wyposażenia

17 857,12

6.

Zakupy pomocy dydaktycznych i książek

59 192,23

137

7.

Zakup energii

76 778,05

8.

Zakup usług

19 775,51

9.

Szkolenia pracowników

10.

Dokształcanie nauczycieli

11.

Zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych

1.015,85
7 913,54
19 624,14

dla uczniów
12.

Stypendia uczniowskie
Razem:

4 020,00
1 189 198,94

Ważniejsze wydatki:
- wyposażenie pracowni chemicznej, fizycznej, rezerwy budżetu państwa 42 000,00 zł.
- zakup książek do biblioteki w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
5 000,00 zł
- zakup mebli (ławki i krzesła) 6 253,00 zł,
- elektroniczna woźna 6 510,00 zł,
- laptopy (4 sztuki) 11 876,00 zł.
IX.4. Działalność Przedszkola Samorządowego imienia „Koziołka Matołka”
w Wyszynach oraz analiza wykonania planu finansowego za 2018 r
Działalność bieżąca w 2018 roku.
W 2018 roku do przedszkola uczęszczało 60 dzieci, które były podzielone na trzy grupy:
● KRASNALE dzieci 6 letnie – 25 osób
● BIEDRONKI dzieci 4 -5 letnie - 12 osób (8 pięciolatków)
● PSZCZÓŁKI – dzieci 3-4 letnie 23 osoby (13 pięciolatków i 10 czterolatków)
W przedszkolu zatrudnione są dwie woźne, jedna kucharka i intendentka.
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Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00, w godzinach 8-13 realizowana jest
podstawa programowa wychowania przedszkolnego (bezpłatny pobyt dzieci); każda
rozpoczęta godzina przed 8 lub po 13 to złotówka dodatkowo.
Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym układa się bardzo dobrze. Rodzice zostają
zapraszani do współpracy. Wspólnie z rodzicami witano wiosnę, robiąc wcześniej palmy
wielkanocne i inne ozdoby. Przedszkole organizuje spotkania świąteczne dla mieszkańców.
W miarę możliwości finansowych w przedszkolu odbywają się teatrzyki, których celem jest
umożliwienie kontaktu ze sztuką i aktorem. Do przedszkola zapraszani są ciekawi goście,
dzieci przedszkolne wychodzą lub wyjeżdżają na wycieczki po najbliższej okolicy.
Najbliższe plany gospodarcze dotyczą:
- wyrównania terenu przedszkola,
- wykonania obudowy na kaloryfery w salach,
- malowania sal przedszkolnych,
- usunięcia pleśni i czyszczenie elewacji budynku przedszkolnego i gospodarczego.
Plan wydatków budżetowych na 2018 rok zawierał:
Wynagrodzenie osobowe:
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 10 osób pełnozatrudnionych i 4 osoby
niepełnozatrudnione,
- dodatek motywacyjny,
- godziny ponadwymiarowe (dwie nauczycielki przebywające na długotrwałym zwolnieniu
lekarskim, w związku z powyższym zasadnym było ustanowienie zastępstwa),
- fundusz nagród (z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- nagroda jubileuszowa 35 lat pracy.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. „13” dla wszystkich pracowników.
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nauczyciele, obsługa, emeryci.
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło):
- opieka nad piecem gazowym 14 zł x 5 godzin x 8 miesięcy = 3 000,00 zł,
- wykonywanie prac związanych z pielęgnacją zieleni na terenie przedszkola – 14 zł x 32
godziny x 8 miesięcy = 3 584,00 zł,
- do czerwca 2018 r. prowadzenie zajęć rytmiczno – ruchowych – 3000,00 zł (od września
zatrudnienie na 1,5/25 tygodniowo).
Zakup materiałów i wyposażenia:
- artykuły papiernicze,
- środki czystości,
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- art. gospodarcze,
- programy komputerowe: ,,Spiżarnia 3.4” - 495,00 zł, ,,Wikt Junior 4.0” - 395,00 zł,
oprogramowanie do obsługi ewidencji środków trwałych – 1 230,00 zł,
- kosiarka Weibang – 1 350,00 zł,
- drukarka Brother - 629,00 zł,
- zakup, montaż kompletu mebli biurowych – 2 263,20 zł,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego,
- dywan interaktywny – 7 019,10 zł,
- odkurzacz ,,Tefal” - 899,00 zł,
- taboret gazowy – 1 088,00 zł.
Zakup pomocy naukowych , książek i zabawek – 6 000,00 zł.
Zakup usług remontowych - wykonanie posadzek w dwóch pomieszczeniach budynku
gospodarczego – 3 997,50 zł,
- nie wykonano wyrównania terenu (plac przedszkolny) z powodu suszy.
Badania lekarskie
- wg kończących się terminów (m.in. badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
(badania okresowe).
Zakup usług pozostałych:
- prenumerata czasopism dla nauczycieli i dyrektora,
- usługi kominiarskie,
- różne przeglądy i drobne naprawy (placu zabaw, budynku itp.),
- obsługa programu Ewidencjoner (obecność dzieci),
- ochrona danych IODO,
- przegląd roczny placu zabaw i budynku przedszkola - 984,00 zł.
Dokształcanie:
- szkolenie – „Kompetencje i ocena pracy nauczyciela” (marzec 2018 r. – 1 nauczycielka,
październik 2018 – 4 nauczycielki),
- kurs - „Metoda Kolorowych Dźwięków” (marzec 2018 r. – 3 nauczycielki),
- szkolenie „Baśniowe Zabawy Teatralne” (kwiecień 2018 r. – 3 nauczycielki),
- warsztaty - „Elementy muzykoterapii i relaksacji w pracy z dziećmi nadpobudliwymi (maj
2018 - 3 nauczycielki),
- warsztaty metodyczne – „Wio, koniku, ruszaj z nami – łatwe tańce z piosenkami” (listopad
2018 – 4 nauczycielki),
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IX. 5. Działalności Przedszkola Samorządowego im. ,,Misia Uszatka” w Budzyniu oraz
analiza wykonania planu finansowego za 2018 r.
Informacje ogólne o przedszkolu:
W roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola uczęszcza 219 dzieci.
Dzieci uczęszczają do przedszkola od godz.6.30 do 15.30.
Przedszkole ma 10 oddziałów, obowiązujący jest podział dzieci według rocznika, prawie
wszystkie oddziały są jednorodne wiekowo, tylko w Sokołowie Budzyńskim i Dziewokluczu
są oddziały mieszane 3,4,5,6 latki.
Na os. Wierzbowym grupy liczą po 25 dzieci, natomiast na ul. Przemysłowej są mniej liczne,
ze względu na wielkość sal.
Przedszkole mieści się w czterech placówkach: w Budzyniu, os. Wierzbowe - 5 grup, ul.
Przemysłowa - 3 grupy oraz zamiejscowe oddziały w

Dziewokluczu - 19 dzieci

i Sokołowie Budzyńskim - 15 dzieci.
Podział dzieci wg rocznika wygląda następująco:
2,5 latki -10
3-latki - 33
4-latki - 61
5-latki - 51
6 latki - 64
Dwa posiłki jedzą wszystkie dzieci w Budzyniu, kuchnia wydaje 103 podwieczorki.
Podstawa programowa jest realizowana w godz.7.30-12.30.
Na 7,8,9 godzinę zapisano 89 dzieci.
Plan finansowy za 2018 r. został zrealizowany zgodnie z paragrafami planu na 2018 r .
-wynagrodzenia pracowników,
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,wynagrodzenia roczne,
-zakup materiałów i wyposażenia,
-zakup środków dydaktycznych,
-doskonalenia nauczycieli itd.
Wydatki przedstawiają się następująco, remonty i drobne naprawy - 159 785,10 zł,
- remont pomieszczeń przedszkola,
- remont podłóg 2 sale i 3 szatnie,
- klatka schodowa + schody,
- wymiana drzwi,
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- malowanie 2 sal i 3 szatni,
- wymiana okien w szatniach,
- wymiana instalacji wodnej w kuchni na ul. Przemysłowej,
- przebudowa przyłącza wody podczas remontu na os.Wierzbowym – 2 423,10 zł,
- wymiana ogrzewacza wody – bojlera w łazience w Dziewokluczu.
Zakupy na porzeby stołówki:
-stołówka: Blender Hendi – 1 462,00 zł,
- pojemniki stalowe, miski - 600,00 zł,
- talerze i inne akcesoria - 760,00 zł.
Inne zakupy:
- kosze uliczne - 1 000,00 zł,
- wózki kelnerskie - 1 050,00 zł,
- taboret gazowy - 1 311,00 zł,
- stół z szafką i półką - 1 499,00 zł,
- komputer - 2 328,16 zł,
- programy komputerowe Windows - 690,00 zł,
- drukarka laserowa - 578,00 zł.
Założenie internetu w całym przedszkolu na os. Wierzbowym.
Montaż placu zabaw w Sokołowie Budzyńskim - 9 990,68 zł.
Wymiana wykładzin trzy sale - 4 000,00 zł.
Kosiarka spalinowa 1 199,00 zł., i nożyce 355,00 zł., podkaszarka 780,00 zł.
Zakup i montaż rolet, dwie sale – 4 134,00 zł.
Regały, szafki, zestaw gimnastyczny, zakup pomocy dydaktycznych:
- dywan interaktywny - 7 429,00 zł
- instrumenty Kolor Piano - 1 059,00 zł, tablica muzyczna - 733,00 zł
- Photon + tablety - 2 989,00 zł
- sprzęt nagłaśniający - 1 550,00 zł
- tablice edukacyjne i kostki wiedzy - 19 987,50 zł.
Inna działalność:
- nadanie przeszkolu imienia ,,Misia Uszatka”,
- dokształcanie nauczycieli - kursy granty, warsztaty 8 szkoleń - 6 289,27 zł,
- współpraca z innymi placówkami - Chodzież,Wyszyny, Stróżewo,
- udział dzieci w konkursach powiatowych,rejonowych, ogólnopolskich,
- udział w akcjach - zbiórka karmy do schroniska, zbiórka puszek, Góra Grosza itd.,
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- udział w imprezach sportowych - biegi w Chodzieży, turniej starszaków, biegi na orliku,
- wycieczki na terenie Gminy Budzyń i okolice - wiatraki, Alpaki, Kąkolewo, Margonin,
- Mikołajki dla dzieci przedszkolnych i impreza środowiskowa,
- festiwal Śpiewających Przedszkolaków eliminacje przedszkolne,powiatowe i rejonowe,
- występy przedszkolaków na Dni Budzynia,
- udział w teatrzykach i koncertach,
- udział w ogólnopolskiej akcji ,,Bijemy rekord dla Niepodległej” oraz wiele innych
podejmowanych w ciągu roku inicjatyw.
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X. KULTURA
Koordynację życia kulturalnego na terenie Gminy Budzyń prowadzi Gminny Ośrodek
Kultury w Budzyniu. W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi kilka placówek m.in.
Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu, Wiejski Dom Kultury w Wyszynach, Biblioteka
Publiczna w Budzyniu (z filią w Wyszynach), kino, które posiada 135 miejsc, dzięki czemu
spełnia również rolę sali widowiskowej. Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem
i współorganizatorem wielu imprez o charakterze kulturalno - rozrywkowym i sportowo –
rekreacyjnym. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży według
stałego planu.
W poszczególnych miesiącach 2018 roku zostały zrealizowane następujące imprezy,
uroczystości, wystawy, festiwale, rozgrywki sportowe itp.
Styczeń
06.01.2018 r. – ,,Jasełka” - widowisko muzyczno – taneczne pt. ,,Zajaśniała Gwiazda nad
Betlejem” w wykonaniu zespołu folklorystycznego ,,Tolija”,
13.01.2018 r. – Koncert Noworoczny – występ Budzyńskiej Orkiestry Dętej przeplatany
piosenkami w wykonaniu solistów ze Studia Piosenki GOK,
14.01.2018 r. – 26. Finał WOŚP - ,,Festyn Rodzinny” w GOK, grano dla wyrównania szans
w leczeniu noworodków, razem zebraliśmy - 53 137 zł.
Luty
10.02 – 24.02.2018 r. – Ferie zimowe (zgodnie z programem),
13.02.2018 r. – Balik karnawałowy dla dzieci zorganizowany przez sołtys Sołectwa Budzyń
w GOK.
Marzec
07.03.2018 r. – Dzień Kobiet – Koncert zorganizowany przez GOK w hali sportowo –
widowiskowej Szkoły Podstawowej w Budzyniu,
- występ zespołu ,,Dave Bo Project”,
- występ Cezarego Pazury,
- pokaz profesjonalnego makijażu ,,Glow make up” ,
08.03.2018 r. – Wystawa fotograficzna pn. ,,Wiosna”.
Kwiecień
21.04.2018 r. – VIII Wiosenny Bieg Orlika
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Maj
11.05.2018 r. – Wernisaż pn. ,,Tajemniczy Świat Sumatry” Kajetana Gosławskiego i Galiny
Krupy (spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą odbywające się do 13.06.2018 r.),
29.05.2018 r. – Promocja książki Pani Ewy Kabat pt. ,,Budzyń i Jego Powstańcy”.
Czerwiec
03.06.2018 r. – Dzień Dziecka na Olszynkach,
08 – 09.06.2018 r. – „Dni Budzynia”,
- Koncert zespołu „Golec uOrkiestra”,
- zabawa taneczna – zespół True Colors Cover Band,
- III Noc Klubowa wystąpili „Gromee” , „ND Nevald”, „Jakob”, „Cubase & Cammil”,
„Gregory”, „Danley” , TomiiGraj”,
- pokazy Led Robot – pirotechnika – lasery,
11 – 15.06.2018 r. – Plener Malarski w Kamienicy dla Stowarzyszenia Plastyków ,,AZYL”,
16.06.2018 r. – Nordic Walking - nauka poprawnego chodzenia z kijkami.
Wrzesień
02.09.2018 r. Dożynki Gminno – Wiejskie w Wyszynach,
- Obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Tolija”,
- Koncert Budzyńskiej Orkiestry Dętej,
- Turniej żniwny Sołectw,
- Występ Kapeli Podwórkowej „Kombinatorzy”,
- Występ dzieci ze Studia Piosenki GOK,
- Występ zespołu „SOLARIS”,
- Zabawa taneczna,
24.09 – 08.10.2018 r. – Wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci z zajęć
plastycznych w GOK pn. ,,Wspomnienia z wakacji”.
Październik
15.10.2018 r. – Wystawa prac przestrzennych pn. ,,Grzybobranie” w wykonaniu dzieci
z zajęć plastycznych w GOK,
24.10.2018 r. – Przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Bezpieczeństwo w internecie”
z dziećmi w wieku od 10 do 13 lat.
Listopad
09 – 21.11.2018 r. – Wystawa fotograficzna pn. „Oni Walczyli o Polskę 1918 – 1945”,
10 – 13.11.2018 r. Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,
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- Koncert Operetkowy,
- Wręczenie Statuetek Ambasadora Pamięci, uhonorowanie działań na rzecz tożsamości Małej
Ojczyzny – ziemi budzyńskiej w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości,
- Happening – Budzyń Wita Niepodległą Ojczyznę 1918 – 2018,
16.11.2018 r. – IX Przegląd Zespołów Śpiewaczych pn. „Grzybo - branie”.
Grudzień
7.12.2018 r. – w sali kinowej GOK odbyło się podsumowanie III Powiatowego Konkursu,
Plastycznego „Na kartkę bożonarodzeniową” z akcentem barw narodowych. Organizatorem
konkursu plastycznego była Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich
w Budzyniu,
13.12.2018 r. – Wernisaż pn. „Nie szukaj wymówek, szukaj rozwiązań...”,
- Przegląd prac artystycznych Stowarzyszenia Plastyków AZYL,
16.12.2018 r. – Wigilia na Budzyńskim rynku ,
- Kolędy i pastorałki śpiewane przez dzieci i młodzież ze Studia Piosenki GOK oraz Kapeli
Podwórkowej „Kombinatorzy”,
27.12.2018 r. – Piknik Powstańczy z okazji 100 rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu prowadzone są następujące zajęcia: Koła
szachowo-warcabowego, zespołu folklorystycznego ,,TOLIJA”, informatyczne, próby
Budzyńskiej Orkiestry Dętej, zajęcia wokalne, zajęcia zespołu tanecznego ,,IMPRESJA”,
odbywają się spotkania ,,Koła Emerytów i Rencistów”, chóru „Złoty Liść”, Kapeli
Kombinatorzy, zajęcia ,,Deep Work”, spotkania Stowarzyszenia ,,Razem Dla Budzynia”.
Dzieci chętnie w różnym wieku biorą udział w tych zajęciach. Uczą się grać w szachy
i warcaby pod okiem prowadzącego o osób starszych. Rozwija to myślenie logiczne
i sprawia wiele radości z wygranej oraz uczy innych jak należy z honorem przegrać
i mieć

motywację

do

dalszej

pracy,

aby

osiągnąć

lepsze

wyniki.

Stałymi elementami GOK są:
- kursy prawo jazdy,
- tenis stołowy,
- szkolenia,
- kursy,
- spotkania okolicznościowe,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- spotkania cukrzyków,
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- plener malarski (spotkanie artystów i amatorów),
- ,,Dożynki Gminne” – prowadzenie oraz oprawa plastyczna.
Gminny Ośrodek Kultury organizuje ferie dla dzieci i młodzieży, zajęcia plastyczno –
manualne, teatrzyki, koncerty, kabarety, zajęcia taneczne, konkursy plastyczne z nagrodami,
gry planszowe dla najmłodszych, turniej gier komputerowych, Bośka-Kop (gra w karty).
Biblioteka Publiczna w Budzyniu
W trosce o właściwy kształt zbiorów bibliotecznych i jego wysoki poziom systematycznie
dokonuje się zakupów książek, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb
czytelniczych, zarówno dorosłych, jak i dzieci.
Regularnie śledzony jest rynek wydawniczy i kupowane są najpoczytniejsze nowości
z literatury beletrystycznej, głównie bestsellery, książki nagrodzone oraz książki
o szczególnych walorach moralnych, edukacyjnych i wychowawczych.
Systematycznie uzupełniane są braki z zakresu lektur szkolnych, analiz literackich i pomocy
naukowych, a także nowych kierunków kształcenia.
Na bieżąco aktualizowane są wydawnictwa statystyczno-informacyjne i poradniki prawnicze.
Każdego roku przybywa w bibliotece nowości z zakresu literatury popularnonaukowej,
podróżniczej i historycznej.
Księgozbiór

wzbogacany

jest

regularnie

o

nowe

opracowania

monograficzne

i wydawnictwa albumowe na temat naszego regionu. Powiększa się ilość zbiorów
audiowizualnych, głównie o płyty CD (audiobooki) i DVD z bajkami dla dzieci.
Struktura zbiorów bibliotecznych (stan na dzień 31.12.2018 r.)
Biblioteka Publiczna w Budzyniu: ogółem 29.693 woluminów, w tym:
- literatury pięknej dla dzieci i młodzieży 7.680 woluminów,
- literatury pięknej dla dorosłych 10.666 woluminów,
- literatury popularnonaukowej 10.259 woluminów,
- zbiory audiowizualne (płyty CD i DVD) 1.088 jednostek.
Filia biblioteczna w Wyszynach: ogółem 11.184 woluminów, w tym:
- literatury pięknej dla dzieci i młodzieży 2.733 woluminów,
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- literatury pięknej dla dorosłych 5.140 woluminów,
- literatury popularnonaukowej 3.311 woluminów.
W obu placówkach bibliotecznych jest wolny dostęp do książek. Osobno wydzielony został
księgozbiór dla czytelników dorosłych, a osobno dla dzieci i młodzieży. Jest on podzielony na
trzy poziomy wiekowe. Poziom I - dla dzieci najmłodszych zajmuje centralne, łatwo dostępne
miejsce w bibliotece i tworzy mały kolorowy kącik czytelniczy. Poziom II - to baśnie
i opowiadania dla dzieci 8-11 lat. Poziom III tworzą powieści przeznaczone dla dzieci
powyżej 12 roku życia i młodzieży do 18 lat.
W 2018 roku ogółem przybyło bibliotece 2.187 woluminów, w tym:
Biblioteka Budzyń - 1.999 woluminów,
Filia Wyszyny - 188 woluminów.
Biblioteka Publiczna w Budzyniu w ramach programu pn. "Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek" otrzymała z Biblioteki Narodowej w 2018 roku kwotę 13.501,00 zł, za którą
zakupiła 519 książek.
Publikacje autorów rodzimych i własne dostępne w naszej bibliotece:
- Cyran Barbara - "Zarys dziejów Podstolic"
Budzyń: Urząd Gminy, 2010,- 60 s. ; 20 cm,
- Dudziak Dariusz - "Strajk szkolny w Budzyniu w latach 1906-1907"
Budzyń: Urząd Gminy, 2006,- 98 s. ; 21 cm,
- Grzeczka Piotr - " Moje wspomnienia w walk o Niepodległość" (rękopis, opr.intr.)
Budzyń: 85 s. ; 18x26 cm,
- Kabat Ewa - "Budzyń i jego powstańcy"
Budzyń - Piła: Media, 2018,- 296 s. ; 24 cm,
- Konopka Maria - "Moje przeżycia wojenne"
Piła: Wyd.Pliszka, 2015,- 144 s. ; 21 cm,
- Pytel Jan Kanty - "Jestem: Posłał mnie do was"
Budzyń: Parafia rzymsko-katolicka pw.św. Barbary, 2014,- 189 s. ; 20 cm,
- Rakoczy Eustachy - 'Budzyń - miasto ongiś królewskie"
Jasna Góra: Totem, 2014,- 127 s. ; 24 cm,
"Jasnogórska Hetmanka w polskiej tradycji rycersko-żołnierskiej"
Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 1998,- 287 s. ; 30 cm,
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"Jasnogórska Mensa Marianna"
Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1985,- 75 s. ; 20 cm,
"Mensa Marianna: malowane dzieje obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej"
Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza , 1989,- 104 s, ; 22 cm,
"Na ordynansach trwamy...: z Królową Polski - żołnierski apel"
Bydgoszcz: Dom Wydawniczy Margrafsen, 2016,- 352 s. ; 34 cm,
"Powstanie Wielkopolskie" (red. Macyszyn Jacek)
Warszawa: Do Wydawniczy Bellona: 2006,- 135 s. ; 30 cm,
"Znak Ojczyzny: jasnogórski rynograf w polskiej tradycji rycersko-żołnierskiej"
Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, [Wyd.2 posz.] 2011,- 353 s. ; 32 cm,
"Znak Ojczyzny: jasnogórski rynograf w polskiej tradycji rycersko-żołnierskiej"
Częstochowa: Edukator, 2001,- 143 s. ; 27 cm,
- Wróblewski Józef - " Nowoczesne wędkarstwo spławikowe:
Warszawa: Multico, 2014,- 254 s. ; 24 cm,
- "Gmina Budzyń - zabytki i współczesność " (autor Wolski Edmund)
Piła: Media, 2017,- 63 s. ; 23 cm,
- "Budzyń - gmina" (folder, red.Wolski Edmund)
Poznań: Oficyna Wydawnicza "Głos Wielkopolski", 2002,- 38 s. ; 23 cm,
- "Gmina Budzyń" (folder, red.Stanisławski Krzysztof)
Bydgoszcz: Czarno-Biała, 1996,- 60 s. ; 21 cm,
- "Informator wydany z okazji nadania Szkole Podstawowej w Budzyniu Sztandaru i im.
Tadeusza Kotarbińskiego"
Budzyń: Szkoła Podstawowa, 1987,- 36 s. ; 20 cm,
- "Jubileusz 50-lecia Biblioteki Publicznej w Budzyniu" (folder, autor Ganclerz Maria)
Budzyń: Fantom, 1999,- 16 s. ; 21 cm,
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XI. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEGO SEKTORA
GOSPODARCZEGO
Na podstawie danych dostępnych z ,,Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej” w Gminie Budzyń w roku 2018 prowadziło działalność 519 przedsiębiorców
(osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Zgodnie z danymi GUS w rejestrze
REGON w 2017 r. (dane za rok 2018 są w trakcie opracowania przez GUS) na terenie Gminy
Budzyń zarejestrowanych było ogółem 749 podmiotów gospodarki narodowej, w tym
w sektorze rolniczym 60, przemysłowym i budowlanym 227, a 462 podmiotów w pozostałej
działalności. Wskaźnik ilości podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności wynosił
w Gminie Budzyń w 2017 roku 885, a wskaźnik osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą na 10 tys. ludności 742. Z podmiotów według form prawnych w Gminie Budzyń
działało 15 spółdzielni ogółem, 49 spółek handlowych ogółem, w tym 9 spółek z udziałem
kapitału zagranicznego oraz 39 z ograniczoną odpowiedzialnością, a także 17 spółek
cywilnych. Według rodzaju przeważającej działalności funkcjonowało w Gminie Budzyń 184 firmy prowadzące handel hurtowy i detaliczny; naprawę pojazdów samochodowych,
włączając motocykle, 101 w budownictwie, 100 w przetwórstwie przemysłowym, 55
w transporcie i gospodarce magazynowej oraz 46 w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie
i rybactwie.
Tab.15 Ilość przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Budzyń na tle powiatu
chodzieskiego w latach 2015-2017
Sektor publiczny
J.S.T.
Budzyń

Sektor prywatny

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

12

17

17

678

705

749

578

587

742

4235

3381

3418

3432

Ogółem ilość firm w 2017:
Powiat Chodzieski
Ogółem ilość firm w 2017:

Sektor osób fizycznych

749
156

158

158

4179

4220
4485

Są to głównie firmy, od jednoosobowych do zakładów zatrudniających ponad 250 osób.
Dominującym kierunkiem produkcji w gminie jest wytwarzanie akcesoriów samochodowych
oraz części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych. Spora ilość zakładów produkuje
też lampy i urządzenia oświetleniowe, ogumienie, sprzęt elektryczny a także meble.
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W gminie istnieją również zakłady świadczące usługi dla mieszkańców, nie brakuje również
firm budowlanych, oferujących kompleksowy zakres usług od projektu aż po wykończenie
wnętrza. W Gminie Budzyń jedną z ważniejszych kwestii jest rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw oraz zwiększenie efektywności rolnictwa.
Gmina Budzyń - Liczba wpisów wg rodzaju działalności gospodarczej - (dane CEIDG 2018)
Kod
Opis kodu PKD
PKD Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
0161Z
0162Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt
gospodarskich
0163Z
0220Z
0240Z
0910Z

Działalność usługowa następująca po zbiorach
Pozyskiwanie drewna
Działalność usługowa związana z leśnictwem
Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego

Ilość
działalności
19
4
2
1
8
2

1013Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

1

1039Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
1071Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich
i ciastek
1413Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
1420Z Produkcja wyrobów futrzarskich
1520Z Produkcja obuwia
1610Z Produkcja wyrobów tartacznych
1624Z Produkcja opakowań drewnianych
1629Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja
wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do
wyplatania
1721Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru
i tektury

2
1

1812Z
1814Z
2014Z
2222Z
2229Z
2361Z
2369Z
2370Z

1
1
1
2
1
1
1
1

Pozostałe drukowanie
Introligatorstwo i podobne usługi
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu
Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

2
1
1
5
2
8
2
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Kod
Opis kodu PKD
Ilość
PKD Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, działalności1
2420Z
ze stali
2550Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia
1
proszków
2561Z
2562Z
2572Z
2712Z

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
Produkcja zamków i zawiasów
Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

2740Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
2821Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
2932Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych,
z wyłączeniem motocykli
3102Z Produkcja mebli kuchennych
3109Z Produkcja pozostałych mebli
3250Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,
włączając dentystyczne
3299Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
3311Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
3312Z Naprawa i konserwacja maszyn
3314Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
3320Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
3811Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
3831Z Demontaż wyrobów zużytych
4110Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków
4120Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych
4311Z
4312Z
4321Z
4322Z

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
Przygotowanie terenu pod budowę
Wykonywanie instalacji elektrycznych
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych i klimatyzacyjnych

4329Z
4331Z
4332Z
4333Z
4334Z
4339Z

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
Tynkowanie
Zakładanie stolarki budowlanej
Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
Malowanie i szklenie
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

4
13
2
1
14
1
5
3
3
1
2
1
2
1
2
4
1
2
17
5
2
9
5
2
4
2
8
3
12
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Kod
Opis kodu PKD
PKD Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
4391Z
4399Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane

Ilość
działalności7
8

4511Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

12

4520Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli

35

4531Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli

3

4532Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli

9

4540Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części
i akcesoriów do nich

1

4613Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów
budowlanych

1

4617Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych

1

4618Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych
określonych towarów

1

4619Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego
rodzaju

3

4621Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla
zwierząt

6

4642Z
4643Z
4647Z
4661Z

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego
wyposażenia

1
1
1
1

4671Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
4672Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
4673Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia
sanitarnego

1
1
3

4711Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

14

4719Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach

3

4721Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

2
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Kod
Opis kodu PKD
PKD Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona
4729Z
w wyspecjalizowanych sklepach

Ilość
działalności2

4751Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

1

4759Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych
artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
4761Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach
4762Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
4764Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

1

4771Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach

6

4773Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

1

4774Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne,
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

4775Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

4776Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych
zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach
4778Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

3

4779Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach

3

4781Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
prowadzona na straganach i targowiskach
4782Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia
prowadzona na straganach i targowiskach
4789Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach
i targowiskach

1

4791Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej
lub Internet
4799Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami
4939Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej
niesklasyfikowany
4941Z Transport drogowy towarów
5221Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

7

1
1
2

3

6
1

1
1
41
1
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Kod
Opis kodu PKD
Ilość
PKD Pozostała działalność pocztowa i kurierska
działalności2
5320Z
5610A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
2
5610B Ruchome placówki gastronomiczne
2
5621Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców
1
zewnętrznych (katering)
5630Z Przygotowywanie i podawanie napojów
2
5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów
2
telewizyjnych
6120Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej,
z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
6312Z Działalność portali internetowych
6619Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem
ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych

1

6622Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
6820Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi

3
1

6910Z Działalność prawnicza
6920Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
7022Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania

3
9
4

7111Z Działalność w zakresie architektury
7112Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne

1
3

7220Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
i humanistycznych

1

7311Z Działalność agencji reklamowych
7312B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
drukowanych

1
1

7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
7420Z Działalność fotograficzna
7490Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie
indziej niesklasyfikowana

1
3
2

7500Z
7721Z
7731Z
7732Z
7739Z

3
1
1
1
1

DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

1
2
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Kod
Opis kodu PKD
PKD Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
8121Z

Ilość
działalności1

8129Z Pozostałe sprzątanie
8130Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

2
4

8211Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
8510Z Placówki wychowania przedszkolnego
8551Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych

1
1
3

8553Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
8559A Nauka języków obcych
8559B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane

2
2
2

8621Z
8622Z
8690A
8690B
8690C
8690E

3
1
4
1
2
2

Praktyka lekarska ogólna
Praktyka lekarska specjalistyczna
Działalność fizjoterapeutyczna
Działalność pogotowia ratunkowego
Praktyka pielęgniarek i położnych
Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana

9001Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
9003Z
9511Z
9601Z
9602Z
9604Z
9609Z
Suma:

Artystyczna i literacka działalność twórcza
Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

2
1
2
1
21
1
2
519
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XII. STAN BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA
TERENIE GMINY BUDZYŃ W 2018 ROKU
Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Budzyń koordynuje Komisariat Policji w Margoninie.
Komisariat Policji w Margoninie obejmuje zasięgiem działania teren trzech gmin tj. Budzyń,
MiG Szamocin i MiG Margonin.
W Budzyniu w Zespole Dzielnicowych przy ul. Dworcowej 28, bezpośrednio podlegającemu
Komendantowi Komisariatu Policji w Margoninie pełni służbę:
- 2 detektywów Zespołu Kryminalnego,
- 2 dzielnicowych,
- 1 policjant zespołu patrolowo – interwencyjnego.
Kierownik Rewiru Dzielnicowych ma swoją siedzibę w Komisariacie Policji w Margoninie.
Funkcjonariusze pełnią służbę w systemie całodobowym. Bardzo często są to patrole łączone
z policjantami z Margonina i Szamocina. Na terenie Gminy Budzyń pełnią również służbę
policjanci z KPP w Chodzieży, w tym funkcjonariusze Ogniwa Ruchu Drogowego,
szczególnie na drodze krajowej nr 11 oraz drogach: wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Służbę na terenie Gminy Budzyń niejednokrotnie pełnią funkcjonariusze Wydziału
Kryminalnego KPP w Chodzieży.
Postępowania przygotowawcze.
Łączna ilość postępowań przygotowawczych w 2018 r. na terenie działania Komisariatu
Policji w Margoninie wyniosła ogółem 304 postępowań (301 w roku 2017), odnotowano
wzrost ilości przeprowadzonych postępowań o 3 sprawy.
W samym tylko Zespole Dzielnicowych w Budzyniu przeprowadzono 105 postępowań
przygotowawczych (158 w roku - 2017) – nastąpił spadek o 53 postępowań (wynika to
z unormowania sytuacji związanej z postępowaniami dot. niealimentacji).
W 2018 r. przeprowadzono 88 postępowań sprawdzających, natomiast analogicznie w roku
2017 takich czynności było 134, kończyły się one odmową wszczęcia dochodzenia lub jego
wszczęciem jako postępowanie przygotowawcze – 46 z tych spraw obejmowały przestępstwa
o niealimentacji.
Nie odnotowano takich przestępstw jak: zabójstwa, wymuszenia rozbójnicze czy kradzieże
rozbójnicze. W omawianym okresie dokonano 1 kradzieży pojazdu (3 w roku 2017).
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Wykrywalność przestępstw ogółem w 2017 r. kształtowała się na poziomie 84,13%
natomiast w 2018 roku na poziomie 88,41% zanotowano wzrost o 4,3%.
Na terenie Gminy Budzyń funkcjonariusze KPP w Chodzieży (w tym KP w Margoninie)
zatrzymali 18 nietrzeźwych kierujących (12 w roku 2017).
Funkcjonariusze Zespołu Dzielnicowych w Budzyniu dokonali także 10 zatrzymań na tzw.
,,gorącym uczynku’’ sprawców w poszczególnych kategoriach:
- kradzieże – 3,
- nietrzeźwi kierujący – 3,
- przestępstwa z kategorii inne – 4,
- osoby poszukiwane – 8.
Zdarzenia drogowe.
Ogółem w 2018 roku odnotowano na terenie Gminy Budzyń:
- 11 wypadków drogowych (9 w roku 2017),
- 2 osoby zginęły (2 w roku 2017),
- 12 osób doznało obrażeń ciała (13 w roku 2017),
- 71 kolizje drogowych (58 w roku 2017).
Wykroczenia.
Mieszkańcy z terenu Gminy Budzyń dopuszczali się również naruszenia przepisów prawa,
które kwalifikowano jako wykroczenia. Mają one również wpływ na stan bezpieczeństwa na
terenie Gminy Budzyń. Prowadzone czynności wyjaśniające o wykroczenie kończyły się
ukaraniem mandatem karnym lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.
W omawianym okresie na terenie Gminy Budzyń przeprowadzono 82 czynności wyjaśniające
sprawy o wykroczenia, które zakończyły się wniesieniem wniosku o ukaranie do sądu.
Interwencje.
Funkcjonariusze KP Margonin Zespołu Dzielnicowych w Budzyniu interweniowali 216 razy,
z czego:
- 152 interwencje miały miejsce w miejscach publicznych,
- 64 to interwencje domowe,
- 92 interwencje inne.
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Z interwencji domowych i publicznych 10 osób zostało przewiezionych do Ośrodka
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, co oznacza spadek o 10
osób w stosunku do 2017 roku.
Dzielnicowi Zespołu Dzielnicowych w Budzyniu w 2018 r. odbyli 116 spotkań ze
społecznością lokalną. Nadmienić należy, że na przeprowadzonych 64 interwencjach
domowych założonych zostało 6 tzw. ,,Niebieskich Kart’’ dot. przemocy w rodzinie.
Wielokrotnie interwencje domowe były przeprowadzane w tych samych rodzinach.
W uzasadnionych przypadkach wszczynane były postępowania przygotowawcze z art. 207
k.k, które kończyły się sporządzeniem aktu oskarżenia.
Sporządzono ogółem 11 wniosków do GKRPA.
Mandaty
Funkcjonariusze KP w Margoninie z Zespołu Dzielnicowych w Budzyniu w 2018 r.
nałożyli łącznie 42 MKK. Dokonali sprawdzenia 1160 kierowców pod kątem stanu
trzeźwości na terenie Gminy Budzyń.
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XIII. STAN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA
TERENIE GMINY BUDZYŃ W 2018 ROKU
Na terenie Gminy Budzyń znajduje się osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
w tym dwie jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego tj. OSP
Budzyń i OSP Wyszyny.
Głównym celem powołania i utrzymywania jednostek OSP, jest zabezpieczenie terenu gminy,
powiatu, a w przypadku OSP Budzyń, także województwa, ponieważ jednostka ta włączona
jest do Wojewódzkiej Kompanii Odwodowej.
W roku 2018 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Budzyń wyjeżdżały
do zdarzeń łącznie 131 razy.
Poniższa tabela przedstawia ilość wyjazdów poszczególnych jednostek w 2018 roku.
Jednostka

Pożary

Miejscowe

Alarmy

zagrożenia

fałszywe

Ćwiczenia

Razem

Budzyń

18

64

2

11

95

Wyszyny

7

14

2

5

28

Podstolice

2

8

0

9

19

Dziewoklucz

3

3

0

1

7

Prosna

1

2

0

1

3

Sokołowo

2

0

0

0

2

0

2

0

0

2

Nowe Brzeźno 0

2

0

2

4

Budzyńskie
Brzekiniec

Jednostki OSP wyjeżdżały do pożarów jak i innych miejscowych zagrożeń (zalania,
wiatrołomy, wypadki komunikacyjne, otwarcia drzwi do mieszkań, udzielania pomocy
medycznej, zaczadzeń i wiele innych).
Ponadto Jednostki naszej gminy, czynnie uczestniczą w obchodach świąt narodowych,
ćwiczeniach, warsztatach, rozpoznawania obiektów niebezpiecznych lub stwarzających
zagrożenie, ewakuacjach szkół, przedszkoli. Zabezpieczają imprezy masowe, przemarsze,
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procesje. Członkowie OSP realizują także różnego rodzaju pokazy dla dzieci ze szkół
i przedszkoli.
W czerwcu odbyły się zawody sportowo-pożarnicze na stadionie w Podstolicach, podczas
których drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach – sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie
bojowe. Zawody te odbyły się w sportowej i koleżeńskiej atmosferze. Największą atrakcją był
pokaz „siły bojowej” drużyny maluchów z OSP Podstolice.
W okresie wakacji, odbył się obóz szkoleniowo – wypoczynkowy w Kamienicy, w którym
uczestniczyło 64 dzieci z naszej gminy. Na obozie tym, młodzi adepci pożarnictwa, poznają
specyfikę pracy strażaków, zapoznają się ze sprzętem pożarniczym, uczą się jak pomagać
ludziom w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych, zagrażających ludzkiemu życiu
lub mieniu.
W październiku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, dokonała
przeglądu technicznego naszych jednostek. Wszystkie jednostki naszej gminy przygotowały
się w sposób zadowalający, a niektóre z nich wręcz perfekcyjnie. Ochotnicze Straże Pożarne
wyposażone są w nowoczesne samochody i sprzęt, a także dobrze wyszkolonych strażaków,
dzięki którym nasze społeczeństwo może czuć się bezpiecznie i może być pewne, że
w sytuacjach trudnych, nigdy nie pozostanie bez pomocy.
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XIV. PODSUMOWANIE
Raport o stanie gminy to swoiste spojrzenie na aktualną sytuację Gminy Budzyń
w

poszczególnych

dziedzinach

jej

funkcjonowania.

Najważniejszym

z założeń

przygotowanego Raportu jest zaprezentowanie możliwie pełnego spektrum życia w oparciu
o publicznie udostępniane dane statystyczne, dane będące w zasobie Urzędu Gminy Budzyń
oraz inne informacje pozyskane i przetworzone na potrzeby tego opracowania. Rok 2018 był
rokiem bardzo pracowitym i ważnym dla naszego samorządu. Opisywany okres to skuteczne
pozyskiwanie

środków

zewnętrznych.

Z sukcesem

zrealizowano

znaczące

i trudne

przedsięwzięcia m.in. budowa dróg, chodników, remont przedszkola, modernizację świetlicy,
inwestycje wodno-kanalizacyjne, rozpoczęto generalną modernizację budzyńskiego stadionu.
Nasze działania skierowaliśmy również na rozwój infrastruktury sportowej, nowe boiska,
place zabaw, siłownie zewnętrzne. Zmiany w naszej Gminie to zasługa nie tylko lokalnego
samorządu to przede wszystkim zasługa naszej lokalnej społeczności.
Dziękuję za miniony wspólny rok pracy, za pomysły, partnerską współpracę, zaangażowanie
i dbałość o nasze wspólne dobro - Gminę Budzyń.
Wójt Gminy Budzyń
/-/ Marcin Sokołowski

Źródło: Opracowanie własne sporządzone na podstawie danych GUS, danych będących
w zasobach Urzędu Gminy Budzyń, sprawozdań przedłożonych przez kierowników jednostek,
dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Budzyń oraz sprawozdań Powiatowego
Komendanta Policji w Chodzieży i Gminnego Komendanta OSP w Budzyniu.
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