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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. W związku
z utrzymującą się obecnie epidemią na terenie kraju ustawodawca w 2020 roku o 60 dni
przedłużył termin przedstawienia Radzie Gminy powyższego raportu. Raport o stanie gminy
podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. Informacje zawarte
w niniejszym dokumencie już po raz drugi 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.
Raport daje szansę przedstawienia w jednym dokumencie celów, efektów i rezultatów
naszych

działań

oraz

zweryfikowania

dotychczasowych

zamierzeń

i

planów.

Raport, który Państwu przestawiam może być doskonałym narzędziem dla wzmacniania
i rozwoju lokalnej demokracji, okazją do debaty o potrzebach i kierunkach rozwoju Gminy
Budzyń oraz o środkach i sposobach osiągania zamierzonych celów.
Dokument ten jest podsumowaniem naszej wspólnej pracy w roku 2019.
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
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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
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
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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

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 dniu 18 czerwca 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.
W 2019 roku, Rada Gminy Budzyń zadecydowała o uruchomieniu procedury nadania
miejscowości Budzyń praw miejskich.
Na terenie Gminy Budzyń, wśród mieszkańców przeprowadzono kampanię informacyjną na
rzecz przywrócenia miejscowości Budzyń statusu miasta, która trwała od stycznia 2019 r. do
grudnia 2019 r.

Kampania informacyjna była realizowana poprzez publikacje prasowe

artykułów przybliżających historię miejscowości Budzyń, materiały promujące odzyskanie
praw miejskich, wyemitowane wywiady w lokalnych telewizjach, oraz dostarczone do
wszystkich mieszkańców Gminy Budzyń druki bezadresowe – informujące o konsultacjach
społecznych dotyczących nadania miejscowości Budzyń statusu miasta, ulotki, za
pośrednictwem których przekazano mieszkańcom informację na temat historii Budzynia,
posiadanych i utraconych prawach miejskich oraz wyjaśniające wątpliwości mieszkańców
związane z planowaną zmianą statusu. Ponadto na spotkaniach w miesiącu wrześniu 2019 r.
Wójt Gminy Budzyń na zebraniach wiejskich, we wszystkich sołectwach znajdujących się na
terenie Gminy Budzyń rozmawiał z mieszkańcami na temat odzyskania praw miejskich przez
miejscowość Budzyń. W październiku 2019 r. zawiązany został ,,Społeczny Komitet na
Rzecz Odzyskania Praw Miejskich przez Miejscowość Budzyń”, komitet miał na celu
propagowanie idei odzyskania praw miejskich przez miejscowość Budzyń.
Na podstawie uchwały Nr XXXI/223/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 3 grudnia 2013 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz uchwały
Nr IX/94/2019 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 października 2019 r. w sprawie
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przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Budzyń statusu
miasta Wójt Gminy Budzyń wydał zarządzenie Nr 107/2019 w sprawie przeprowadzenia
z mieszkańcami Gminy Budzyń konsultacji dotyczących

nadania miejscowości Budzyń

statusu miasta, konsultacje zostały przeprowadzone od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 15
stycznia 2020 r. na terenie całej Gminy Budzyń. W terminie wyznaczonym

na

przeprowadzenie konsultacji 62 pełnomocników ds. Konsultacji odwiedziło mieszkańców
Gminy Budzyń, w celu zebrania opinii. Dodatkowo 2 konsultantów pełniło dyżur w dniach 29
grudnia 2019 r. i 12 stycznia 2020 r. w Urzędzie Gminy Budzyń. Na 6577 osób uprawnionych
w Gminie Budzyń, w konsultacjach udział wzięły

4062 osoby, co stanowi 61,76 %

uprawnionych. Oddano 3129 głosów popierających i 725 głosów przeciwnych, 205 osób
wstrzymało się od głosu. Oddano 3 głosy nieważne. W samej miejscowości Budzyń na 3485
osób uprawnionych, w konsultacjach udział wzięło 2147 osób, co stanowi 61,61%
uprawnionych, oddano 1618 głosów popierających i 415 głosów przeciwnych, 113 osób
wstrzymało sie od głosu stwierdzono 1 głos nieważny. Wniosek Rada Gminy Budzyń
przekazała zgodnie z obowiązującą porcedurą, celem wyrażenia opinii Wojewodzie
Wielkopolskiemu, który wydając opinię pozytywną przekazał go Ministrowi MSWiA, który
ostatecznie, zgodnie ze swoimi kompentencjami decyduje o przyznaniu statusu miasta.
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 miejsko
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- gminnych 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.
Gmina charakteryzuje się niskimi w skali powiatu, podregionu i województwa wskaźnikami
gęstości zaludnienia (40 mieszkańców / km2).
Siedzibą Gminy Budzyń jest Budzyń, będący jednocześnie największą miejscowością
gminy. Budzyń jest ważnym ośrodkiem gospodarczym i społeczno-kulturalnym w całym
powiecie chodzieskim. Miejscowość wywiera pozytywny wpływ na całą okolicę. Dla innych
jest wzorem przedsiębiorczości, dbałości o infrastrukturę, umiejętnego gospodarowania
zasobami gminy. W ciągu minionych trzech dekad, Budzyń całkowicie zmienił swoje oblicze
ze wsi o charakterze rolniczym przekształcił się w bardzo prężny ośrodek przemysłowy.
Na terenie Gminy Budzyń w roku 2019 prowadziło działalność 517 przedsiębiorców (osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), zgodnie z danymi GUS w rejestrze REGON
w 2019 r.

na terenie Gminy Budzyń zarejestrowanych było ogółem 660 podmiotów

gospodarki narodowej.
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 2019 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 (2019):
Wójt Gminy:

Marcin Sokołowski

Zastępca Wójta Gminy Budzyń

Piotr Jankowski

Rada Gminy Budzyń
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 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 31.12.2019 r. wynosi
49.333.572,70 zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2019 r. wynoszą 49.348.877,74 zł.
Realizacja planowanych dochodów wynosi 100,03 %.
Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych:
Rodzaj dochodów
Dochody ogółem
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
Plan

Plan
49.333.572,70

Wykonanie
49.348.877,74

%
100,03

46.993.891,96
2.339.680,74

46.517.125,12
2.831.752,62

98,99
121,03

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 DOCHODY

Dochody bieżące

Dochody majątkowe

Struktura dochodów gminy na 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
w tym:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

Plan

%

Wykonanie

%

49.333.572,70

100,00

49.348.877,74

100,00

46.993.891,96

95,26

46.517.125,12

94,26

2.339.680,74

4,74

2.831.752,62

5,74
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Dochody
majątkowe
4,74%

Plan

Dochody
majątkowe
5,74%

Wykonanie

Dochody
bieżące
94,26%

Dochody
bieżące
95,26%

Realizacja dochodów według źródeł na 31.12.2019 r. wynosi:
Rodzaj dochodów

Plan

Wykonanie

%

Dochody ogółem
w tym:
- dochody własne

49.333.572,70

49.348.877,74

100,03

23.371.576,00

23.493.520,24

100,52

- dotacje ogółem

16.507.897,70

16.401.259,50

99,35

9.454.098,00

9.454.098,00

100,00

- subwencja ogólna

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
DOCHODY

Dochody własne Dotacje ogółem

Subwencja
ogólna
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Realizacja dochodów bieżących według źródeł na 31.12.2019 r. wynosi:
Rodzaj dochodów

Plan

Wykonanie

%

Dochody bieżące ogółem
w tym:
- dochody własne

46.993.891,96

46.517.125,12

98,99

23.023.476,00

23.058.624,36

100,15

- dotacje ogółem

14.516.317,96

14.004.402,76

96,47

9.454.098,00

9.454.098,00

100,00

- subwencja ogólna

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
BIEŻĄCE

Dochody własne Dotacje ogółem

Subwencja
ogólna

Struktura dochodów gminy według źródeł na 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie

Plan

%

Wykonanie

%

Dochody ogółem
z tego:
Dochody własne

49.333.572,70

100,00

49.348.877,74

100,00

23.371.576,00

47,38

23.493.520,24

47,61

Dotacje ogółem

16.507.898,70

33,46

16.401.259,50

33,23

9.454.098,00

19,16

9.454.098,00

19,16

Subwencja ogólna
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Plan

Wykonanie

Subwencja
ogól na
19,16%

Subwencja
ogól na
19,16%

Dochody
wła s ne
47,38%

Dochody
wła s ne
47,61%

Dota cje
ogółem
33,46%

Dotacje
ogółem
33,23%

Struktura dochodów bieżących gminy według źródeł na 31.12.2019 r. przedstawia się
następująco:
Wyszczególnienie

Plan

%

Wykonanie

%

Dochody bieżące ogółem
z tego:
Dochody własne

46.993.891,96

100,00

23.023.476,00

48,99

23.058.624,36

49,57

Dotacje ogółem

14.516.317,96

30,89

14.004.402,76

30,11

9.454.098,00

20,12

9.454.098,00

20,32

Subwencja ogólna

Plan

Subwencja
ogól na
20,32%

Subwencja
ogól na
20,12%

46.517.125,12 100,00

Wykonanie
Dochody
wła s ne
49,57%

Dochody
wła s ne
48,99%
Dota cje
ogółem
30,89%

Dota cje
ogól em
30,11%
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Struktura dochodów własnych gminy na 31.12.2019 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
dochody z majątku gminy
wpływy z podatku rolnego
wpływy z podatku od środków transportowych
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
wpływy z podatku leśnego
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z podatku od spadów i darowizn
wpływy z opłaty targowej

wpływy z podatku
od środków
transportowych
2,01 %

wpływy z podatku
dochodowgo od
osób prawnych
1,57 %

wpływy z podatku
rolnego
2,82 %

wpływy z podatku
od czynności
cywilnoprawnych
1,50 %

23.493.520,24
12.105.103,00
5.838.297,90
1.611.442,84
1.111.007,51
676.514,13
662.364,02
472.213,72
368.329,97
352.817,30
234.578,85
30.324,00
15.707,00
14.820,00

%
100,00
51,52
24,85
6,86
4,73
2,88
2,82
2,01
1,57
1,50
1,00
0,13
0,07
0,06

wpływy z podatku
leśnego
1,00 % wpływy z opłaty
skarbowej
0,13 %

wpływy z podatku od spadków
i darowizn
0,07 %

wpływy z opłaty
targowej
0,06 %

dochody z majątku
gminy
2,88 %
wpływy z opłaty za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi
4,73 %

wpływy z pozostałych
dochodów
6,86 %

wpływy z podatku
od nieruchomości
24,85 %

wpływy z podatku
dochodowego
od osób fizycznych
51,52 %
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II.2. Wydatki budżetowe
Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2019 r. wynoszą 52.809.462,90 zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2019 r. wynoszą 47.196.638,63 zł.
Realizacja planowanych wydatków stanowi 89,37 %.
Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych:
Rodzaj wydatku
Wydatki ogółem
z tego:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Plan

Plan
52.809.462,90

Wykonanie
47.196.638,63

%
89,37

41.281.506,89
11.527.956,01

37.581.252,43
9.615.386,20

91,04
83,41

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 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie

Plan

%

Wykonanie

%

Wydatki ogółem
w tym:
Wydatki bieżące

52.809.462,90

100,00

47.196.638,63

100,00

41.281.506,89

78,17

37.581.252,43

79,63

Wydatki majątkowe

11.527.956,01

21,83

9.615.386,20

20,37
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Plan

Wykonanie
Wydatki
majątkowe
20,37%

Wydatki
majątkowe
21,83%

Wydatki
bieżące
78,17%

Wydatki
bieżące
79,63%

Struktura wydatków bieżących gminy na 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Wydatki bieżące
z tego:
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne
Wydatki na obsługę długu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dotacje
Wydatki na projekty z udziałem środków z UE
Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki
bieżące
25,38%

Wykonanie
37.581.252,43
12.468.469,87
54.208,37
12.051.539,92
2.650.803,91
592.925,91
9.763.304,45

%
100,00
33,44
0,15
32,33
7,11
1,59
25,38

Wydatki na
wynagrodzenia i
pochodne
33,44 %

Wydatki na
projekty z udziałem
środków z UE
1,59 %

Dotacje
7,11 %

Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych
32,33 %

Wydatki na obsługę
długu
0,15 %
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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
5,52%

Rolnictwo i łowiectwo
2,28%

Wykonanie
1.078.025,03
4.171.109,64
708.695,08
86.584,13
3.442.602,19

%
2,28
8,84
1,50
0,18
7,29

56.185,91
557.116,65
54.208,37
13.690.972,86
187.053,50
1.758.601,61
592.925,91
52.766,00
11.688.542,76
3.496.638,43
2.970.855,89
2.603.754,67
47.196.638,63

0,12
1,18
0,11
29,01
0,40
3,73
1,26
0,11
24,77
7,41
6,29
5,52
100,00

Transport i łączność
8,84%

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
6,29%

Gospodarka mieszkaniowa
1,50%
Działalność usługowa
0,18%

Administracja publiczna
7,29%
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
7,41%

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
0,12%
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
1,18%
Obsługa długu publicznego
0,11%

Rodzina
24,77%

Oświata i wychowanie
29,01%

Edukacyjna opieka wychowawcza
0,11%
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
1,26%

Pomoc społeczna
3,73%

Ochrona zdrowia
0,40%
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Gmina Budzyń w roku 2019 pozyskiwała dodatkowe bezzwrotne środki finansowe
na realizację zadań:
- środki z Powiatu Chodzieskiego
- środki z Województwa Wielkopolskiego
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje
- środki z WFOŚiGW
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- środki z funduszy celowych
- środki Unijne
- dotacje z funduszy celowych
Razem pozyskane środki

9.000,00
14.400,00
15.613,74
82.324,82
241.600,00
699.863,00
750.899,77
1.211.500,00
3.025.201,33

Pozyskane dodatkowe środki stanowią w budżecie wydatków 6,41 %.
Udział środków inwestycyjnych w 2019 roku wynosi:
- wydatki planowane ogółem
- wydatki planowane inwestycyjne
- udział procentowy

52.809.462,90
11.527.956,01
21,83

- wydatki zrealizowane ogółem
- wydatki zrealizowane inwestycyjne
- udział procentowy

47.196.638,63
9.615.386,20
20,37

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2019 roku:
Treść

Plan po zmianach

Wykonanie

%

Transport i łączność

3 475 709,17

3 144 438,99

90,47

Drogi publiczne gminne

3 475 709,17

3 144 438,99

90,47

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 475 709,17

3 144 438,99

90,47

350 000,00

296 500,46

84,71

70 000,00

62 115,00

88,74

Przebudowa drogi gminnej Nr 201510P na odcinku Bukowiec - Nowa Wieś
Wyszyńska

350 000,00

334 126,09

95,46

Przebudowa drogi gminnej nr 201526P w m. Nowe Brzeźno

150 000,00

10 000,00

6,67

50 000,00

0,00

0,00

Przebudowa drogi gminnej nr 201553P w m. Grabówka (II etap)

306 484,00

295 416,10

96,39

Przebudowa drogi gminnej nr 201553P w m. Grabówka (II etap) - środki z Funduszu
Dróg Samorządowych

288 516,00

288 516,00

100,00

86 000,00

85 313,62

99,20

Przebudowa drogi gminnej w Podstolicach (Nr 201548P)

765 613,74

732 549,09

95,68

Przebudowa drogi gminnej w Prośnie

620 000,00

612 644,40

98,81

Przebudowa drogi i chodnika w miejscowości Prosna

327 000,00

326 526,50

99,86

Sołectwo Prosna - Przebudowa drogi gminnej w Prośnie

19 095,43

19 095,43

100,00

Sołectwo Wyszyny - Przebudowa drogi gminnej - dofinansowanie zadania

13 000,00

13 000,00

100,00

Budowa drogi ul. Gimnazjalna w Budzyniu - Etap I
Budowa separatora substancji mineralnych i ropopochodnych przy ul. Chodzieskiej
w miejscowości Budzyń

Przebudowa drogi gminnej nr 201552P w m. Ostrówki

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszyny
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Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych

80 000,00

68 636,30

85,80

Gospodarka mieszkaniowa

70 000,00

33 762,55

48,23

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70 000,00

33 762,55

48,23

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

40 000,00

31 836,09

79,59

Wymiana pieca w budynku komunalnym

40 000,00

31 836,09

79,59

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

1 926,46

6,42

Wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy

30 000,00

1 926,46

6,42

350 000,00

288 130,00

82,32

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

50 000,00

50 000,00

100,00

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub
dofinansowanie zadań inwestycyjnych

50 000,00

50 000,00

100,00

Wpłata Gminy Budzyń na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla
KP PSP w Chodzieży

50 000,00

50 000,00

100,00

Ochotnicze straże pożarne

300 000,00

238 130,00

79,38

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

38 130,00

38,13

Termomodernizacja budynku OSP Budzyń wraz z robotami towarzyszącymi

100 000,00

38 130,00

38,13

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektrora finansów
publicznych

200 000,00

200 000,00

100,00

Dotacja dla OSP Dziewoklucz na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego

200 000,00

200 000,00

100,00

Oświata i wychowanie

2 324 000,00

1 913 333,19

82,33

Szkoły podstawowe

2 224 000,00

1 840 583,12

82,76

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 154 000,00

1 773 683,12

82,34

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Budzyniu

688 500,00

686 461,12

99,70

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Budzyniu - dofinansowanie
ze środków FRKF

261 500,00

261 500,00

100,00

4 000,00

3 321,00

83,03

1 200 000,00

822 401,00

68,53

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

70 000,00

66 900,00

95,57

Zakup samochodu

70 000,00

66 900,00

95,57

100 000,00

72 750,07

72,75

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

29 889,00

59,78

Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej na
potrzeby Przedszkola Samorządowego w Budzyniu

50 000,00

29 889,00

59,78

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

42 861,07

85,72

Zakup urządzeń

50 000,00

42 861,07

85,72

Pomoc społeczna

57 600,00

57 600,00

100,00

Ośrodki pomocy społecznej

57 600,00

57 600,00

100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

57 600,00

57 600,00

100,00

Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby serwerowni

57 600,00

57 600,00

100,00

Rodzina

27 400,00

27 400,00

100,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

27 400,00

27 400,00

100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

27 400,00

27 400,00

100,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej na osiedlu
Wierzbowym w Budzyniu
Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny

Przedszkola
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27 400,00

27 400,00

100,00

1 703 246,84

1 118 334,77

65,66

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

200 000,00

0,00

0,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektrora finansów
publicznych

200 000,00

0,00

0,00

Realizacja zadań określonych w Gminnym programie ochrony środowiska

200 000,00

0,00

0,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

241 046,84

84 831,97

35,19

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

241 046,84

84 831,97

35,19

Budowa oświetlenia drogowego na oś. Wierzbowym w Budzyniu

50 000,00

22 842,26

45,68

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wyszyny

60 000,00

26 860,91

44,77

Poprawa oświetlenia ulicznego we wsi Podstolice

25 197,00

23 278,96

92,39

Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wyszyny

20 000,00

0,00

0,00

Sołectwo Podstolice - Poprawa oświetlenia ulicznego we wsi

11 849,84

11 849,84

100,00

Sołectwo Wyszyny - Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi

24 000,00

0,00

0,00

Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę, przebudowę oświetlenia
drogowego

50 000,00

0,00

0,00

Zakłady gospodarki komunalnej

880 000,00

864 970,40

98,29

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

880 000,00

864 970,40

98,29

Dot. na real. zad. "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dziewoklucz"

280 000,00

276 526,50

98,76

Dot. na real. zad. "Budowa studni głębinowej w Prośnie"

100 000,00

100 000,00

100,00

Dot. na real. zad. "Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej dla osiedla Piaski w
miejscowości Budzyń - montaż przepompowni ścieków"

100 000,00

99 000,00

99,00

Dot. na real. zad. "Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej przy oś. Piaski Budzyń"

400 000,00

389 443,90

97,36

Pozostała działalność

382 200,00

168 532,40

44,10

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

382 200,00

168 532,40

44,10

55 000,00

51 400,40

93,46

150 000,00

9 040,50

6,03

Ogrodzenie terenu zieleni wiejskiej we wsi Bukowiec

50 000,00

0,00

0,00

Plac zabaw na oś. Wierzbowym w Budzyniu

63 000,00

49 063,50

77,88

Sołectwo Budzyń - Budowa placu zabaw

10 000,00

10 000,00

100,00

Sołectwo Budzyń - Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw

16 200,00

16 200,00

100,00

Sołectwo Dziewoklucz - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Dziewokluczu

6 000,00

6 000,00

100,00

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Dziewokluczu

5 000,00

0,00

0,00

27 000,00

26 828,00

99,36

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

975 000,00

889 638,56

91,24

Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby

975 000,00

889 638,56

91,24

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,00

14 999,97

100,00

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Grabówka

15 000,00

14 999,97

100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

496 000,00

439 102,00

88,53

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we
wsi Wyszynki

496 000,00

439 102,00

88,53

Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby serwerowni
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Budowa placu zabaw w Budzyniu
Budowa toalety publicznej w m. Budzyń

Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw
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Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

464 000,00

435 536,59

93,87

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we
wsi Wyszynki

464 000,00

435 536,59

93,87

Kultura fizyczna

2 545 000,00

2 142 748,14

84,19

Obiekty sportowe

2 365 000,00

2 008 108,22

84,91

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 365 000,00

2 008 108,22

84,91

20 000,00

7 500,00

37,50

1 445 000,00

1 100 608,22

76,17

Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu - Etap I dofinansowanie ze środków FRKF

900 000,00

900 000,00

100,00

Pozostała działalność

180 000,00

134 639,92

74,80

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

180 000,00

134 639,92

74,80

Otwarta strefa aktywności na oś. Zielonym w Budzyniu

Budowa trybun na stadionie sportowym w Budzyniu
Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu - Etap I

110 000,00

64 952,42

59,05

Otwarta strefa aktywności na oś. Zielonym w Budzyniu - dofinansowanie ze środków
FRKF

50 000,00

50 000,00

100,00

Siłownia zewnętrzna we wsi Sokołowo Budzyńskie

20 000,00

19 687,50

98,44

11 527 956,01

9 615 386,20

83,41

RAZEM

II.3. Zadłużenie gminy
Kredyty i pożyczki ogółem 2.159.479,00 zł w tym:
- pożyczka w kwocie 372.500,00 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 74.900,00 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”,
- pożyczka w kwocie 293.750,00 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 337.500,00 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”,
- pożyczka w kwocie 450.000,00 zł zaciągnięta w roku 2019 ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego –
„Przebudowa drogi gminnej w Podstolicach (Nr 201548P)”,
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- pożyczka w kwocie 430.829,00 zł zaciągnięta w roku 2019 na wyprzedzające finansowanie
kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach działania „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie,
ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym
rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”, typu operacji „Inwestycje w obiekty pełniące
funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie wielkopolskim na realizację
operacji – „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia
we wsi Wyszynki”.
Łączna kwota długu gminy Budzyń na 31.12.2019 r. wynosi 4,38 % wykonanych dochodów
ogółem.
II.4. Wieloletnia prognoza finansowa
Dochody zrealizowane na 31.12.2019 r. wynoszą 49.348.877,74 zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2019 r. wynoszą 47.196.638,63 zł.
Różnica między dochodami uzyskanymi w 2019 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi
2.152.239,11 zł na plus.
Stan środków na 31.12.2019 r. wynosi ogółem 7.189.022,18 zł w tym:
- wolne środki - 2.159.479,00 zł,
- nadwyżka budżetowa – 5.029.543,18 zł.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budzyń na 31.12.2019 r. obejmowała lata 2019–
2024.
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.
Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty
zobowiązań zaciągniętych i na 31.12.2019 r. przedstawiają się następująco :
- rok 2020 – 950.140,74 zł,
- rok 2021 – 470.882,36 zł,
- rok 2022 – 427.132,36 zł,
- rok 2023 – 258.382,36 zł,
- rok 2024 – 52.941,18 zł.
Wysokość środków na wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą kształtują się
w wysokości :
- rok 2020 – 6.520.801,13 zł,
- rok 2021 – 2.975.837,00 zł,
- rok 2022 – 2.460.577,00 zł,
- rok 2023 – 1.806.327,00 zł,
- rok 2024 – 1.420.268,00 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 2024 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko
prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.
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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.

II.5. Inwestycje
Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2019 r.
drogi (bitumiczne)
L.p.
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

1.
2.

Nazwa zadania
Przebudowa drogi gminnej w
Grabówce
II etap
Przebudowa drogi gminnej w
Podstolicach

Długość
0,75km

Wartość w zł
577.032,00

Dofinansow.
288.516,00
FDS

0,99km

724.050,00

Przebudowa/remont
nawierzchni w Podstolicach
Przebudowa drogi gminnej w
Prośnie

0,59km

217.384,00

241.600,00
Urząd
Marszałkowski –
były FOGR
-

0,99km

623.839,00

-

Przebudowa drogi gminnej w
0,37km
321.026,00
Prośnie
Budowa drogi – ul.
0,14km
290.140,00
Gimnazjalna w Budzyniu I etap
Przebudowa drogi gminnej w
0,10km
89.313,00
Wyszynach
( kostka)
Przebudowa drogi gminnej
0,68km
326.000,00
Bukowiec – Nowa Wieś
Wyszyńska I et.
RAZEM:
4,61 km
3.168.784,00
ROBOTY PRZECHODZĄCE NA 2020 r.
Przebudowa drogi gminnej w
0,98km
822.694,00
Nowym Brzeźnie II et.
Przebudowa drogi gminnej w
0,53km
379.113,00
Ostrówkach
( k.
kurników I et.)
RAZEM:
1,51km
1.201.807,00

-

-

530.116,00
411.347,00
FDS
-

411.347,00

Oświetlenie drogowe
1. Tradycyjne: Budzyń os. Wierzbowe 6 punktów (21.000,00 zł), Wyszyny 4 punkty
(21.420,00 zł)
2. Punkty solarne: Podstolice – 4 szt. ( 35.130,00 zł ), Wyszyny – 4szt. ( 31.365,00 zł),
Budzyń – 1szt. ( 8.000,00 zł)
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Kruszywo
1. Przekruszony gruz: 7.390 ton
2. Materiał z torowiska: 3.330 ton
Inne inwestycje wykonane na terenie Gminy Budzyń:
-

przebudowa stadionu w Budzyniu I et. ( boisko, oświetlenie, parkingi) 4.801.290,00 zł
( dofinansowanie 1.400.000,00 zł Min. Sport)
- budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Budzyniu - 912.456,00 zł
(dofin. 261.500,00 zł Min. Sportu)
- Budowa świetlicy wiejskiej w Wyszynkach – 920.236,00 zł
(dofinansowanie z PROW 439.102,00 zł )
- Remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Budzyniu 155.695,00 zł
- Otwarta Strefa Aktywności (OSA) os. Zielone w Budzyniu 113.968,00 zł
( dofinansowanie Min. Sportu 50.000,00 zł)
Place zabaw:
- os. Wierzbowe w Budzyniu 37.625,00 zł
- os. Piaski w Budzyniu 57.416,00 zł
- toaleta publiczna w Budzyniu – 106.333,00 zł
Inwestycje 2019/2020
Rozbudowa szkoły podstawowej w Wyszynach 2.734.000,00 zł (zwiększenie pow. o 400
m2)
Zmiana sposobu użytkowania części Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich w Budzyniu, oddział przedszkolny ( parter) 391.680,00 zł
Inwestycje wodno-kanalizacyjne:
1. Sieć wodociągowa – kanalizacyjna dla ulic: Wrzosowej, Jagodowej, Poziomkowej,
Jeżynowej, Borówkowej ( rejon os. Piaski) 357.173,00 zł
2. Sieć wodociągowo – kanalizacyjna dla os. Piaski – przyłącze wody do oczyszczalni
ścieków w Budzyniu – 197.120,00 zł
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ścieków na ul. Świerkowej –
50.405,00zł
4. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z osadzeniem
przepompowni ścieków - rejon os. Piaski – 429.758,00 zł
5. Odwiert studni głębinowej – ujęcie Prosna 158.301,00 zł
6. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w Brzekińcu ( budyn. nr 19) 95.124,00 zł
7. Kanalizacja tłoczna w m. Budzyń
( Łucjanowo – ul. Gumowa) 117.606,00 zł
8. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w Dziewokluczu wartość 30.989,00 zł
Długość sieci wodociągowej z przyłączami: 2.258m, kanalizacja tłoczna: 4.310,5m,
kanalizacja grawitacyjna: 2.451m. wartość inwestycji: 1.436.476,00 zł
Budzyń:
1) sieć wodociągowa – 2240,5 m
2) przyłącza wody – 17,5 m
3) kanalizacja tłoczna – 3848 m
4) kanalizacja grawitacyjna – 1521,5 m
25

Dziewoklucz (inwestycja dokończona z 2018 r.)
1) kanalizacja tłoczna – 462,5 m
2) kanalizacja grawitacyjna – 642,5 m
Dziewoklucz:
1) kanalizacja grawitacyjna – 287 m
Brzekiniec:
1) kanalizacja tłoczna – 536 m
2) kanalizacja grawitacyjna – 82,5 m

Zdjęcia przykładowych inwestycji zrealizowanych w roku 2019 na terenie Gminy
Budzyń

Zdjęcie: Świetlica wiejska w Wyszynkach
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Zdjęcie: Zmodernizowane boisko przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp.
w Budzyniu, ul. Rogozińska

Zdjęcie: Przebudowa drogi gminnej nr 201553P w m. Grabówka ( II etap)
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Zdjęcie: Przebudowa drogi gminnej w Podstolicach
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Zdjęcie: Przebudowa drogi gminnej w Podstolicach

Zdjęcie: Przebudowa drogi gminnej w Podstolicach
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Zdjęcie: Droga w miejscowości Budzyń, ul. Gimnazjalna

Zdjęcie: Przebudowa drogi w miejscowości Wyszyny
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III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Stan księgowych składników majątkowych.
Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania:
Wyszczególnienie
1. Grunty ogółem

Ogółem ilość
działek

Wartość w zł.

Ilość ha

1.297

7.671.694,98

485,7456

-

-

-

129

566.672,85

121,0236

39

344.905,37

5,7019

- drogi

819

4.407.734,05

272,2888

- pozostałe grunty

228

1.564.376,30

70,5452

61

437.654,65

8,4100

- grunty oddane w zarząd

8

118.444,00

1,9355

- grunty oddane w zarząd
w ewidencji jednostek

13

231.907,76

5,8406

w tym:
- rolnicze
- budowlane

- grunty w użytkowaniu
wieczystym

Stan gruntów komunalnych w 2019 roku zmienił się w związku z obrotem gruntów, w tym
między innymi z tytułu:
- sprzedaży nieruchomości m.in. pod budownictwo mieszkaniowe,
- przejęcia w wyniku podziału prawa do nieruchomości przeznaczonych pod drogi,
- nabycia nieruchomości dla realizacji celu publicznego,
- podziału nieruchomości gminnych,
- przekształcenia na własność gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste osobom
fizycznym 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.
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Stan budynków i budowli na dzień 31.12.2019 r.

Urząd Gminy
Wyszczególnienie
Lp.

1.

Ilość

Budynki ogółem
w tym:

2.

114
-

Wartość

16.619.071,75
-

Gminny Zakład
Wodociągów
i Jednostki oświatowe
Kanalizacji
Ilość

4

Wartość

258.419,03

Ilość

10

Wartość

15.806.702,48

Dzienny Dom
Pomocy
Społecznej

Gminny Ośrodek
Kultury

Ilość

Wartość

Ilość

1

51.500,00

5

Łącznie

Wartość

Ilość

2.064.304,58

134

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wartość

34.799.997,84
-

-budynki mieszkalne

18

1.465.489,26

-

-

-

-

-

-

-

-

18

1.465.489,26

-lokale mieszkalne

4

56.655,52

-

-

-

-

-

-

-

-

4

56.655,52

-pozostałe budynki

92

15.096.926,97

4

258.419,03

15.806.702,48

1

51.500,00

5

2.064.304,58

Budowle ogółem

-

62.059.379,70

-

31.995.350,97

1.181.100,38

-

-

-

215.584,16

w tym :

-

-

-

-

-

-

- wysypiska

-

-

- pozostałe

-

- sieć wodociągowa
- sieć sanitarna

Razem 1 + 2

168

3.798.354,03

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

km
122,5

112

33.277.853,06

-

95.451.415,21

168

3.798.354,03

km

24.799.183,03

-

-

-

-

-

-

km

122,5

24.799.183,03

km

1

809.783,96

-

62.059.379,70

-

2.588.029,95

-

78.678.451,45

-

-

32.253.770,00

-

-

-

-

1.181.100,38

-

-

-

16.987.802,86

-

51.500,00

-

-

1

809.783,96

215.584,16

-

66.044.094,19

2.279.888,74

-

130.251.413,05

32

Zmiana wartości budynków i budowli będących w zasobie Gminy Budzyń związana jest
z następującymi okolicznościami:
- sprzedaż budynku mieszkalno-usługowego w Dziewokluczu (była szkoła),
- sprzedaż budynku gospodarczego w Dziewokluczu,
- sprzedaż budynku mieszkalnego w Podstolicach wraz z budynkiem gospodarczym,
- rozbiórka budynku po byłej świetlicy w Bukowcu,
- sprzedaż lokalu mieszkalnego w Bukowcu,
- sprzedaż budynku gospodarczego w Bukowcu,
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi
Wyszynki,
- budowa toalety publicznej w miejscowości Budzyń.
Na wartość budynków i budowli mają wpływ między innymi: przebudowa i remonty
budynków będących własnością gminy, przebudowy dróg gminnych, zagospodarowywanie
terenu, budowa oświetleni drogowych. W tym zakresie w 2019 roku dokonano:
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi
Wyszynki,
- budowa drogi ul. Gimnazjalnej w Budzyniu – I etap,
- przebudowa drogi gminnej na odcinku Bukowiec-Nowa Wieś Wyszyńska,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Grabówka (II etap), Podstolice, Prosna,
Wyszyny,
- przebudowa drogi gminnej i chodnika w miejscowości Prosna,
- budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Budzyniu,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziewoklucz,
- budowa studni głębinowej we wsi Prosna,
- przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu – I etap,
- stworzenie otwartej strefy aktywności na os. Zielonym w Budzyniu oraz siłowni
zewnętrznej w Sokołowie Budzyńskim,
- poprawa oświetlenia drogowego w miejscowości Wyszyny,
- budowa separatora przy ul. Chodzieskiej w Budzyniu,
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- budowa oświetlenia drogowego na os. Wierzbowym w Budzyniu,
- wykonanie ogrodzenia stawu we wsi Grabówka,
- zagospodarowanie terenu przy placu zabaw – ul. Margonińska w Budzyniu,
- budowa placu zabaw na osiedlu Wierzbowym oraz na os. Piaski w Budzyniu.
Pozostałe składniki majątkowe.
Wyszczególnienie
1. Pozostałe składniki majątku rzeczowego w tym:
- Urząd Gminy
- Jednostki oświatowe

Wartość w zł.
2.999.254,62
636.538,86
1.075.858,63

- Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji

609.888,91

- Gminny Ośrodek Kultury

647.009,03

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

25.459,20
4.499,99

2. Należności długoterminowe

48.626,75

3. Należności długoterminowe – przekształcenia użytkowania
wieczystego z mocy ustawy

40.983,48

4. Zobowiązania podatkowe
5. Zobowiązania długoterminowe

515.027,45
2.159.479,00

Wartość pozostałych składników majątku rzeczowego.
Na dzień 31.12.2019 r. wartość składników majątku rzeczowego wynosi 2.999.254,62 zł.
Wartość pozostałych składników majątkowych zmieniła się w wyniku m.in.:
- zakup samochodu Renault Trafic,
- zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Przedszkola Samorządowego im. ,,Misia Uszatka”
w Budzyniu,
- likwidację dwóch komputerów oraz ksera w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wlkp.
w Budzyniu.
Należności długoterminowe.
Na dzień 31.12.2018 r. kwota należności wynosiła 16.620,00 zł i wzrosła o kwotę
41.669,00 zł, z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcę –
sprzedaż z zabezpieczeniem hipotecznym – 10 rat rocznych i zmniejszyła się o kwotę
9.662,25 zł w związku z przeniesieniem należności na krótkoterminowe. Na dzień 31.12.
2019 r. należności wynoszą 48.626,75 zł.
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Należności długoterminowe – przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na
własność.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów – w związku z wejściem w życie nowej ustawy pojawiły się dodatkowe
należności długoterminowe z tytułu przekształceń, na dzień 31.12.2019 r. wynoszą
40.938,48 zł
Zobowiązania podatkowe hipoteczne.
Na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 806.276,20 zł i zmalały o kwotę 291.248,75 zł. Stan
należności na 31.12.2019 r. wynosi 515.027,45 zł.
Pozostałe środki trwałe.
Wyszczególnienie

Wartość w zł.

Urząd Gminy

2.213.791,94

Jednostki oświatowe

2.199.017,95

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji

99.608,52

Gminny Ośrodek Kultury

699.140,29

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

71.003,31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

121.980,03

RAZEM:

5.404.542,04

Informacja o składnikach majątku wynikających z praw majątkowych innych niż
własność.
Ogółem z zabezpieczeniem hipotecznym jest 3 nabywców nieruchomości. W stosunku do
poprzedniej informacji jest to o 1 nabywca więcej.
Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej ogółem wynoszą 48.626,75 zł.
Użytkowanie wieczyste:
Lp.
1.

Wyszczególnienie

Ilość
nieruchomości

Obszar
w ha

50

7,2754

-

-

- os. Cechowe

3

1,0958

75.356,08

- os. Piaski

2

0,1628

11.363,44

- os. Kwiatowe

1

0,0397

2.764,08

- os. Zielone

2

0,1199

8.369,02

- pozostałe

42

5,8572

312.571,63

Budzyń ogółem
w tym:

Wartość
w zł
410.424,25
-
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2.

Bukowiec

1

0,0077

184,80

3.

Wyszyny

6

0,9102

21.844,80

4.

Nowa Wieś Wyszyńska

2

0,0896

2.150,40

5.

Sokołowo Budzyńskie

1

0,0850

2.040,00

6.

Dziewoklucz

1

0,0421

1.010,40

Łącznie w gminie

61

8,4100

437.654,65

W stosunku do ubiegłego roku zmniejszyła się ilość nieruchomości oddanych
w użytkowanie wieczyste z powodu - przekształcenia na własność gruntów oddanych
w użytkowanie wieczyste 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 oraz sprzedaży tj. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo
własności gruntu jednego użytkownika wieczystego na os. Cechowym.
Udziały w spółkach:
Gmina jest udziałowcem:
1) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Bydgoszcz

250,00 zł

2) Bank Spółdzielczy Chodzież

1.400,00 zł

3) „Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych”

253.000,00 zł

Spółka z o.o. z siedzibą w Wągrowcu

254.650,00 zł

Akcje.
Gmina nie posiada akcji.
Nieruchomości oddane w zarząd.
Lp.

Wyszczególnienie

Ilość

Ha

Wartość w zł

1.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji

6

1,4903

99.076,00

2.

Gminny Ośrodek Kultury Budzyń

2

0,3744

25.826,00

3.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

1

0,1400

9.772,00

4.

Szkoła Podstawowa im.
Wielkopolskich w Budzyniu

Powstańców

5

3,5838

122.621,52

5.

Przedszkole Samorządowe
Uszatka” w Budzyniu

im.

„Misia

4

0,9114

62.422,64

6.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Wyszynach

2

0,9064

21.753,60

7.

Przedszkole Samorządowe im. „Koziołka

1

0,3698

8.880,00
36

Matołka” w Wyszynach
RAZEM:

21

7,7761

350.351,76

W stosunku do poprzedniej informacji powierzchnia i wartość gruntów oddanych w zarząd
nie uległa żadnej zmianie.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji zawartej
w raporcie za rok 2018.

Stan 31.12.2018 r.
Lp.

1.

Wyszczególnienie

Grunty ogółem
w tym:
- grunty w
użytkowaniu
wieczystym
- nieruchomości
oddane w zarząd

2.

Budynki ogółem

3.

Budowle

4.

Pozostałe składniki
majątku rzeczowego

ilość
489,3472
-

zmniejszenie

Wartość zł

ilość

7.750.698,69
-

10,3688
-

zwiększenie

Wartość zł

ilość

651.547,60

Stan na 31.12.2019 r.

Wartość zł

ilość

6,7672

572.543,89 485,7456

-

-

-

-

222.740,23

-

-

8,4100

437.654,65

7,7761

350.351,76

11,6289

660.394,88

3,2189

7,7761

350.351,76

-

-

-

-

138

34.164.380,59

6

181.213,57

2

816.830,82

-

85.063.577,98

-

275.956,30

-

2.883.676,87

-

26.019,41

-

4.863.232,86

-

-

Wartość zł
7.671.694,98
-

134

34.799.997,84

10.663.793,53

-

95.451.415,21

-

141.597,16

-

2.999.254,62

163.747,75

-

705.056,93

-

5.404.542,04

-

41.669,00

-

48.626,75

40.983,48

-

40.983,48

5.

Pozostałe środki trwałe

6.

Należności
długoterminowe

-

16.620,00

-

9.662,25

7.

Należności
długoterminowe –
przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego z
mocy ustawy

-

-

-

-

Należności
długoterminowe –
zabezpieczenie
hipoteczne podatkowe

9

806.276,20

-

291.248,75

-

-

9

515.027,45

9.

Zobowiązania
długoterminowe

-

2.034.802,94

-

756.152,94

-

880.829,00

-

2.159.479,00

10.

Udziały w spółkach

-

254.650,00

-

-

-

-

-

254.650,00

11.

Akcje

-

-

-

-

-

-

-

-

RAZEM:

-

137.837.916,13

-

2.355.548,57

13.863.303,81

-

149.345.671,37

8.
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Wartość środków poniesionych na utrzymanie bieżące majątku gminy oraz wydatki
inwestycyjne
- za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Wartość środków poniesionych na utrzymanie bieżące majątku gminy oraz wydatki
inwestycyjne za rok 2019 zostały ujęte i opisane w sprawozdaniu rocznym z wykonania
budżetu Gminy Budzyń za 2019 r.
Dochody z majątku gminy uzyskane w 2019 roku.

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie za 12
miesięcy

1. Wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty komunalne

18.512,31

2. Wpływy z czynszu za obwody łowieckie

8.168,19

3. Wpływy z usług Domu Pogrzebowego

15.916,00

4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

427.545,29

5. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

14.330,55

6. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności

7.350,59

7. Wpływy z wszystkich najmów i dzierżaw

60.456,24

8. Wpływy z czynszu regulowanego
9. Wpływy z opłat
i służebności

za

trwały

122.950,38
zarząd,

użytkowanie

RAZEM

1.284,58
676.514,13

Dochody z majątku gminy uzyskane w 2019 r. wyniosły łącznie 676.514,13 zł.
Gmina w 2019 roku nie udzielała żadnych poręczeń.
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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.
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 31.12.2019 r. Gmina Budzyń posiada 61 lokali mieszkalnych, w tym 3
lokale socjalne.
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Prognoza wskazuje na zmniejszanie istniejącego zasobu. Wynika to z zainteresowania
wykupem mieszkań przez dotychczasowych najemców.
Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych określa uchwała Rady Gminy.
Lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy zarządza Wójt
Gminy Budzyń. Nie zakłada się zmiany sposobu zarządzania mieszkaniowym zasobem
gminy.
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.
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, 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 2019 dokonały się 3 sprzedaże lokali mieszkalnych – w miejscowościach: Podstolice,
Dziewoklucz oraz Bukowiec.
Obecnie planuje się sprzedaż 2 lokali mieszkalnych.
Lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży będą zbywane na rzecz dotychczasowych
najemców drogą bezprzetargową.
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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 i o zmianie Kodeksu cywilnego 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
- 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:
1) o 10% w przypadku gdy lokal nie jest wyposażony w centralne ogrzewanie,
2) o 10% w przypadku gdy lokal nie jest wyposażony w instalację kanalizacyjną,
3) o 10% w przypadku gdy lokal nie jest wyposażony w urządzenia wodociągowe,
4) o 10% w przypadku gdy ubikacja usytuowana jest poza obrębem lokalu,
5) o 10% w przypadku gdy lokal znajduje się w suterenie i na poddaszu (o wysokości
poniżej 2 m).
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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)– łączna pow. 485,7456 ha o wartości
7.671.694,98 zł

-

budynki (w tym lokale mieszkalne i użytkowe) – w liczbie 134 o wartości
34.799.997,84 zł

-

budowle (sieć wodociągowa, sanitarna, wysypiska) – o wartości 95.451.415,21zł

Sposób zarządzania i kierunki gospodarowania nieruchomościami gminy
Gospodarowanie zasobem nieruchomości obejmuje w szczególności:
-

ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,

-

zapewnienie wyceny nieruchomości zasobu,

-

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.
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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 2019 Gmina Budzyń dokonała sprzedaży następujących nieruchomości:
- lokal mieszkalny położony w Bukowcu na działce nr 18/7,
- działka nr 1452/3 oraz 2298/2 położona w Budzyniu,
- lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy w Dziewokluczu 20 na działce nr 7/2;
- zabudowana działka nr 71/7 położona w Bukowcu,
- budynek mieszkalny w Podstolicach na działce nr 117/3,
- droga o numerze ewid. 297/1 w miejscowości Wyszynki,
- prawo użytkowania wieczystego działki nr 1798 położonej w Budzyniu,
- działki numer 76, 77, 83, 92 oraz 96 w obrębie Wyszyny.
Z różnych przyczyn kilka planowanych sprzedaży nieruchomości zostało odłożone na rok
2020.
2) Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Gmina Budzyń posiada 61 gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste o łącznej
powierzchni 8,41 ha.
Wpływ roczny z tytułu użytkowania wieczystego w 2019 r. wyniósł 14.330,55 zł, natomiast
wpływy z

tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo własności

7.350,59 zł. Wartość ta ulega zmniejszeniu w związku z przekształceniami na własność
gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
o przekształceniu

prawa użytkowania wieczystego

gruntów zabudowanych na cele

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów . W 2019 roku miała miejsce 1 sprzedaż
prawa użytkowania wieczystego. W kolejnych latach 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. Przewiduje się jednak
spadek przekształceń na wniosek z mocy ustawy. Większość użytkowników wieczystych
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wykorzystała tę możliwość w 2019 r. – korzystając tym samym z najwyższej 50% bonifikaty
od opłaty jednorazowej.
3) Dzierżawa.
Gmina Budzyń wydzierżawia głownie grunty rolne na cele związane z uprawą rolniczą.
W chwili obecnej zawarte są

64 umowy dzierżawy. Każda z umów obarczona jest

odpowiednią kwotą rocznego czynszu dzierżawnego wyrażoną w kwintalach pszenicy. Suma
wpływów z tytułu dzierżawy za 2019 r. wyniosła 18.512,31 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 61 lokali mieszkalnych oraz
lokali 10 użytkowych. W tym wypadku również przewiduje się kontynuację umów
z dotychczasowymi najemcami. Jeden z najemców złożył wniosek o wykup lokalu
mieszkalnego na własność.
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 mniej
więcej 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.
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;
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- 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 ustala corocznie Rada
Gminy 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
Gmina Budzyń posiadała ostatnią obowiązującą strategię w latach 2006-2018 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, określał dokument pod nazwą „Strategia Rozwoju Gminy Budzyń
2006 – 2018”. W roku 2019 r. podpisano umowę z firmą VOTER Public Relations z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Żniniewiczów 3, 60-475 Poznań, której to powierzono opracowanie
dokumentu - Strategia oraz Plan Lokalnego Rozwoju Gminy Budzyń obejmujące okres 2019
- 2028, zgodnie z wszelkimi wymogami obowiązującymi w tym zakresie, jednocześnie na
mocy zarządzenia Wójta Gminy Budzyń powołano Grupę Koordynacyjną ds. prac nad
dokumentem: Strategia Rozwoju Gminy Budzyń na lata 2019 - 2028 oraz Planu Lokalnego
Rozwoju Gminy Budzyń 2019 – 2028. W ramach prac nad dokumentem, proces planowania
strategicznego i średniookresowego oparto na metodzie ośmiu etapów w ramach czterech faz
procesu: przygotowania, diagnozowana, planowania i realizacji Strategii Rozwoju oraz Planu
Rozwoju Lokalnego Gminy Budzyń 2019-2028. Taką metodykę zastosowano w trakcie prac
nad poprzednim dokumentem Strategii Rozwoju Gminy Budzyń 2006-2018 z dodatkową
sugestią ponownego wykorzystania tej metodyki obecnie, łącznie z uwzględnieniem
wspólnego poglądu autorów w zasadniczych następujących pięciu kwestiach:
-

rozwój lokalny – to proces, działanie, a nie stan,

-

podmiotem rozwoju lokalnego są nie władze lokalne, ale lokalna wspólnota:
mieszkańców gminy (jeśli nawet dokument ten inicjuje władza samorządowa – robi
to w interesie wspólnoty),

-

motorem rozwoju są (głównie) siły i czynniki endogenne - wewnętrzne,

-

gospodarka jest wprawdzie kluczem rozwoju lokalnego, ale rozwój lokalny to coś
więcej niż lokalny rozwój gospodarczy,

-

kryterium rozwoju jest zadowolenie mieszkańców, zaspokojenie ich aspiracji, ich
odczucie „poprawy warunków”, „podniesienia standardu”.
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Diagnozę stanu społeczno-gospodarczego Gminy Budzyń postanowiono uzupełnić wnikliwą
oceną stopnia realizacji Strategii Rozwoju Gminy Budzyń w latach 2006-2018.
Wnioski z szerokiej dyskusji z grupą koordynacyjną oraz z sektorowymi zespołami
roboczymi, które dotyczyły stopnia realizacji poprzedniego dokumentu w odniesieniu do prac
nad nowym dokumentem stanowiły bogaty materiał uzupełniający istotne dane porównawcze
o stanie gminy uzyskane z różnych źródeł.
Tego typu diagnoza została przeprowadzona zarówno w ujęciu statystycznym (dotyczyła
przeszłości na podstawie danych statystycznych), jak również w ujęciu dynamicznym, które
uwzględniało możliwe do uzyskania zmiany w stanie społeczno-gospodarczym Gminy
Budzyń zaprezentowane w dokumentach strategicznych i średniookresowych powiatu
chodzieskiego oraz województwa wielkopolskiego.
Głównym źródłem danych były wyniki diagnoz otrzymywane poprzez warsztaty robocze
przeprowadzane w Urzędzie Gminy Budzyń oraz dane z Banku Danych Lokalnych GUS
(BDL) – Vademecum Samorządowca za rok 2016, 2017 oraz 2018, dane GUS z roku 2016,
2017, 2018 Województwo Wielkopolskie Podregiony, Powiaty, Gminy. Spisy Rolne 2001,
2010, Spisy Ludności oraz Geoportal Gminy Budzyń.
W chwili obecnej prowadzona jest procedura związana z opiniowaniem dokumentu w ramach
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powyższego opracowania. Gmina Budzyń
wystąpiła o zaopiniowanie dokumentu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz
Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.
W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i okresowym zawieszeniem postępowań
administracyjnych procedura uległa wydłużeniu.
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.
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 rozpoczęliśmy prace dotyczące oceny
aktualności studium oraz planów miejscowych. Z uwagi na konieczność pozyskania danych
dotyczących lokalizacji i parametrów elektrowni wiatrowych w gminach ościennych oraz
wydanych pozwoleń na budowę dla ww. elektrowni i przeprowadzenia w tym zakresie analiz,
prace nad tymi dokumentami planistycznymi powinny zostać ukończone w drugiej połowie
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2020 r. Gmina Budzyń nie posiada całościowego pokrycia powierzchni gminy miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego. Do końca 2019 roku uchwalonych zostało
łącznie 41 planów. W 2019 roku uchwalono jeden plan związany z terenami zabudowy
usługowej

w Budzyniu w rejonie ulic Rogozińskiej i Gimnazjalnej. Powierzchnia

uchwalonego w 2019 roku planu wyniosła - 1,023 ha. W 2019 rozpoczęto prace planistyczne
w rejonie ulic (miejscowość Budzyń): Łucjanowo, Dworcowej, Przemysłowej, Strażackiej
oraz Wągrowieckiej i Olszynkowej. Przewidywany termin ukończenia prac planistycznych to
druga połowa 2020 r. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa i obostrzenia w zakresie
lokalizacji elektrowni wiatrowych Gmina Budzyń, aby umożliwić dalszy rozwój w zakresie
budownictwa

mieszkaniowego, gmina musiała przystąpić do opracowania miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego w rejonach miejscowości Wyszyny, Nowa Wieś
Wyszyńska, Bukowiec, Grabówka i Prosna. Stosowne uchwały zostały podjęte w grudniu
2019 r. Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego została
przedstawiona razem z oceną aktualności studium w 2014 r. Również jak w przypadku
studium rozpoczęliśmy w 2019 roku prace nad oceną aktualności planów. Analiza potrzeb
związanych z przystąpieniem do prac planistycznych, każdorazowo jest weryfikowana i
omawiana na właściwych merytorycznie komisjach Rady Gminy jak również na komisjach
urbanistyczno-architektonicznych, na podstawie składanych wniosków o przystąpienie do
sporządzenia mpzp.
Decyzje o warunkach zabudowy:
Wydano łącznie 84 decyzji, 76 - decyzji o warunkach zabudowy oraz 8 decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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
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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 2019 r. Gmina Budzyń nie korzystała z programu dla potrzeb realizacji inwestycji gminnych.
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,
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- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków
finansowych na opiekę nad zabytkami,
- 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.
Zabytki na terenie Gminy Budzyń
Na terenie Gminy Budzyń nie ma wielu zabytków, w samym Budzyniu większość
wartościowych budowli spłonęła podczas pożaru, który miał miejsce w XVII wieku. Jednym
z najciekawszych pozostaje wiatrak ,,Partlak” oraz Kościół pw. św. Barbary. Do gminnej
ewidencji zabytków wpisany jest dawny układ urbanistyczny miejscowości.
Gminna ewidencja zabytków w odniesieniu się do miejscowości Budzyń przedstawia się w
sposób następujący (obiekty podkreślone wpisane są do rejestru zabytków):
1. DAWNY UKŁAD URBANISTYCZNY
2. ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
 kościół p.w. św. Barbary, mur., 1849 r.
 plebania, ul. Ks. Struka 4, mur., XIX/XX w.
 cmentarz przykościelny wraz z bramą i murem, XIX w.
3. ZESPÓŁ KOŚCIOŁA EWANGELICKIEGO
- kościół ewangelicki, ob. katolicki fil. p.w. św. Andrzeja Boboli, mur., 1881 r.
- pastorówka, ob. dom przy ul. Lipowej 1 mur., pocz. XX w.
4. SZKOŁA, ul. Dworcowa 16, mur., k. XIX w.
5. ZESPÓŁ SZKOŁY, ul. Rogozińska 9
 szkoła, mur., pocz. XX w.
 budynek gospodarczy, mur./drewno, pocz. XX w.
6. ZESPÓŁ DWORCA KOLEJOWEGO
 dworzec kolejowy, mur., pocz. XX w.
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 nastawnia kolejowa, mur., 1 ćw. XX w.
 dom, ul. Dworcowa 51, mur., 1 ćw. XX w.
7. WIATRAK PALTRAK, drewno, pocz. XX w.
8. KAPLICZKA z figura św. Rocha, ul. Rogozińska, l. 30 – te XX w.
9. CMENTARZ KATOLICKI, ul. Cicha, 2 poł. XIX w.
10. CMENTARZ EWANGELICKI, ul. Wągrowiecka, 2 poł. XIX w.
11. CMENTARZ „OKRĘGLIK”, ul. Chodzieska, 1813 r.
12. miejsce po CMENTARZU ŻYDOWSKIM, ul. Margonińska XVIII w.
ul. Bugaje
12. DOM GAZMISTRZA, ob. dom nr 4, mur., 1 ćw. XX w.
13. DOM nr 18, mur., 1 ćw. XX w.
ul. Chodzieska
14. KAMIENICA nr 1, mur., pocz. XX w.
15. DOM nr 5, mur., 1 ćw. XX w.
ul. Cicha
16. DOM nr 1, mur., 4 ćw. XIX w.
ul. Dworcowa
17. DOM nr 14, mur., XIX/XX w.
18. DOM nr 18, mur., k. XIX w.
19. DOM nr 26, mur., pocz. XX w.
20. DOM nr 28, mur., 1 ćw. XX w.
21. DOM w zespole młyna parowego, ob. dom nr 30, mur., pocz. XX w.
22. DOM nr 52, mur., pocz. XX w.
23. DOM nr 56, mur., pocz. XX w.
24. DOM nr 61, mur., 1913 r.
ul. Lipowa
25. DOM nr 2, mur., pocz. XX w.
26. DOM nr 5, mur., 4 ćw. XIX w.
27. KAMIENICA nr 6, mur., pocz. XX w.
28. DOM nr 7, mur., pocz. XX w.
29. DOM nr 8, mur., 4 ćw. XIX w.
30. DOM nr 10, mur., 2 poł. XIX w.
31. DOM nr 12, mur., 2 poł. XIX w.
32. DOM STARCÓW, ob. dom nr 13, mur., 2 poł. XIX w.
33. DOM nr 15, mur., 1912 r.
34. HOTEL, ob. dom nr 16, mur., pocz. XX w.
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35. DOM nr 19, mur., pocz. XX w.
36. DOM nr 23, mur., XIX/XX w.
ul. Margonińska
37. DOM nr 24, mur., XIX/XX w.
38. DOM nr 44, mur., pocz. XX w.
ul Przemysłowa
39. DOM nr 2, mur., 4 ćw. XIX w.
ul. Rogozińska
40. GOSPODA, ob. dom nr 1, mur., 1 ćw. XX w.
41. DOM nr 8, mur., 1 ćw. XX w.
42. DOM nr 15, mur., pocz. XX w.
43. DOM nr 20, mur., pocz. XX w.
44. KAMIENICA nr 24, mur., l. 20 – te XX w.
45. DOM nr 25, mur., k. XIX w.
46. DOM nr 26, mur., k. XIX w.
47. DOM nr 28, mur., pocz. XX w.
48. DOM nr 31, mur., 4 ćw. XIX w.
49. DOM nr 38, mur., pocz. XX w.
ul. Rynkowa
50. KAMIENICA nr 1, mur., 4 ćw. XIX w.
51. KAMIENICA nr 4, mur. 4 ćw. XIX w.
52. URZĄD POCZTOWY, ob. dom nr 6, mur., 4 ćw. XIX w.
53. KAMIENICA nr 8, mur., 1 ćw. XX w.
54. OCHRONKA, ob. dom nr 10, mur., 4 ćw. XIX w.
55. KAMIENICA nr 13 – 15 tzw. dom niemiecki, mur., l. 30 – te, 40 – te XX w.
56. DOM nr 14, mur., 1 ćw. XX w.
57. MLECZARNIA, ob. dom nr 20, mur., XIX/XX w.
58. KAMIENICA nr 27, mur. 4 ćw. XIX w.
59. DOM nr 30, mur./szach., poł. XIX w.
60. KAMIENICA nr 32, mur., l. 20 – te XX w,
61. DOM nr 36, mur., 1 ćw. XX w.
62. DOM nr 39, mur., XIX/XX w.
63. DOM nr 41, mur., XIX/XX w.
64. KAMIENICA nr 44, mur. 4 ćw. XIX w.
65. DOM nr 45, mur., przed. 1839 r.
66. DOM nr 47, mur., XIX/XX w.
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67. DOM nr 49, mur., XIX/XX w.
68. DOM nr 51, mur., 2 poł. XIX w.
69. DOM nr 53, mur., 2 poł. XIX w.
70. DOM nr 54, mur., pocz. XX w.
71. KAMIENICA nr 60, mur. pocz. XX w.
72. DOM nr 63, mur., 2 poł. XIX w.
ul. Wągrowiecka
73. DOM nr 3, mur., 2 poł. XIXw.
74. DOM nr 5, mur., l. 30 – te XX w.
75. DOM nr 6, mur., 1932 r.
76. DOM nr 12, mur., 4 ćw.XIX w.
77. DOM nr 21, mur., 1 ćw.XX w.
78. DOM nr 25, mur., 1 ćw.XX w.
Przy wjeździe do Budzynia stoi wiatrak ,,Partlak”.
Wiatrak usytuowany jest przy szosie z
Poznania,

na

płaskim

terenie,

nieopodal

cmentarza, w otoczeniu nowej zabudowy
podmiejskiej. Historia wiatraka nie jest znana.
Przeniesiony w 1953 roku ze wsi Radwanki,
odległej około 8 km od Budzynia. Według
opisów w Radwankach w połowie XIX wieku
na wzgórzu pod lasem znajdowały się dwa
wiatraki, jeden Elera mielił 30 kwintali zboża
dziennie, drugi Lucka 60 kwintali. Jeden z nich,
nie

wiadomo

który

stoi

obecnie

na

przedmieściach Budzynia. Watrak posadowiony
jest na ceglanej podmurówce na planie koła
o średnicy siedmiu

metrów, za pomocą

podwaliny drewnianej, dwóch szyn i wieńca łożyskującego. Trzykondygnacyjny wysoki na
13, 20 m, wzniesiony na planie kwadratu (o wymiarach 7, 40 x7, 40 m). Ściany wiatraka,
konstrukcji szkieletowej, wykonane z drewna sosnowego, oszalowanie deskami, od strony
wietrznej w dolnej partii, pokryte zostały gontem. Do wnętrza prowadzą dwa wejścia
poprzedzone gankiem, w poziomie parteru i ze schodami na wysokości pierwszej
kondygnacji. Budynek przykrywa pokryty gontem dach dwuspadowy z naczółkiem od strony
ściany wietrznej i z około jednometrowym okapem od tzw. strony mącznej. Na dachu
zachowały się małe śmigła, które pomagały w nastawieniu głównych skrzydeł wiatraka
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odpowiednio do kierunku wiatru.
Zabytkowe kościoły
W Budzyniu zachowały się dwa XIX wieczne, murowane kościoły.

Kościół pw. św. Barbary

Kościół pw. św. Andrzeja Boboli
54

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.
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 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
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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. Gmina posiada przyjęty w 2018 r dokument p.n.: „Aktualizacja założeń do
planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Budzyń wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko na lata 2018-2032.
Aktualizacja przedmiotowego projektu założeń jest dokumentem planistycznym, który
poprzez analizę obecnego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe
określa przyszłe zapotrzebowanie oraz wskazuje sposoby jego pokrycia, uwzględniając
jednocześnie wykorzystanie źródeł lokalnych.
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 wodnościekowej,

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
2019 roku na terenie Gminy Budzyń zostały zrealizowane następujące zadania:
1. Utworzenie Remizy Śródpolnej we wsi Prosna
koszt 44 000,00 zł (22 000,00 zł środki własne, 22 000,00 zł dofinansowanie)
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2. „Z ekologią i kultura na co dzień - cykl imprez upowszechniających wiedzę
ekologiczną i przyrodniczą (konkursy, zajęcia plastyczne, festyny, wystawy, kampanie
edukacyjne)”- koszt 19 686,52 zł (9 843,26 zł zł środki własne, 9 843,26 zł
dofinansowanie).
3. "Doposażenie bazy dydaktycznej w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do
prowadzenia edukacji ekologicznej w dwóch budynkach Szkoły Podstawowej im.
Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu”
Koszt 78 319,69 zł (27 838,13 zł zł środki własne, 50 481,56 zł dofinansowanie).
4. W lipcu 2019 roku Gmina Budzyń podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

w ramach programu "Czyste

powietrze". Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji
pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków
mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo
budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
W ramach porozumienia w roku 2019 złożonych zostało 8 wniosków przez mieszkańców
naszej gminy.
Przydomowe oczyszczalnie
Przydomowe oczyszczalnie - Gmina Budzyń dofinansowuje budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków

ze środków budżetu gminy dla budynków jednorodzinnych

i wielorodzinnych. Mieszkańcy składający wniosek mogą otrzymać dofinansowanie do 50 %
kosztów (nie więcej niż 3 500 zł). W roku 2019 z dofinansowania skorzystało
1 gospodarstwa domowe. Kwota dofinansowania wyniosła 3 500 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 2019 roku

skorzystało

z dofinansowania 7 gospodarstw domowych na łączną kwotę 7. 408 zł.
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Gospodarka odpadami komunalnymi
Gmina

Budzyń

objęła

systemem

gospodarki

odpadami

komunalnymi

tylko

nieruchomości zamieszkałe. Natomiast nieruchomości niezamieszkałe, czyli różnego rodzaju
działalności gospodarcze, pozostały bez zmian, tj.: przedsiębiorca zobowiązany jest do
zawarcia umowy z firmą prowadzącą zbiórkę odpadów.
Na terenie Gminy Budzyń, odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
w 2019 roku odbywał

się spod nieruchomości mieszkańców w częstotliwości 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,
a w zabudowie wielorodzinnej – bliki – 2 razy w miesiącu (co 2 tygodnie). Analizując dane
statystyczne , od początku wprowadzenia system gospodarki odpadami – czyli od 2013 roku,
odpadów komunalnych zmieszanych zebranych z terenu gminy przybywao 100 ton rocznie.
W roku 2019 zebraliśmy odpadów komunalnych zmieszanych w ilości: 1935,440 Mg,
zagospodarowanie kosztowało Gminę: 870 446,73 zł. Natomiast zbiórka odpadów
selektywnych w roku 2019 z podziałem na poszczególne frakcje wygląda następująco:
-

tworzywa sztuczne – 103,880 Mg;

-

szkło – 185,110 Mg;

-

papier i makulatura – 6,880 Mg;

-

odpady wielkogabarytowe – 108,280 Mg – zagospodarowanie: 116 942,40 zł brutto;

-

odpady elektro – 25,000 Mg – zagospodarowanie: 10 150,00 zł brutto;

-

leki – 0,232 Mg (obsługa 4 aptek, punktów aptecznych, na terenie Gminy Budzyń: 3 Budzyń, 1 - Wyszyny).

W miesiącach: marcu 2019 roku zebrano najwięcej niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych w ilości: 189,080 Mg od mieszkańców – zagospodarowanie:
77 075,60 zł i sierpniu – 175,36 ton – zagospodarowanie: 83 331,07 zł. Miesiąc lipiec był
miesiącem, gdzie dokonano 3 razy odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych od każdego mieszkańca w miesiącu, którzy wystawili pojemniki z odpadami.
Natomiast, średnio w każdym z pozostałych miesięcy w ciągu roku 2019, odbiór odpadów
komunalnych zmieszanych odbywał się 2 razy w ciągu miesiąca.
Biorąc pod uwagę wcześniejsze lata, można zauważyć tendencję wzrostową co do
ilości zebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy
Budzyń. Ilości odebranych odpadów komunalnych zmieszanych w poszczególnych latach
wraz z ich zagospodarowaniem przedstawia 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,
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- 2017 rok – 1 702,42 tony – zagospodarowanie – 506 569,15 zł brutto,
- 2018 rok – 1 803,24 ton – zagospodarowanie – 605 609,54 zł brutto,
- 2019 rok – 1 935,44 ton – zagospodarowanie – 870 446,73 zł brutto.
Zebrane

niesegregowane

(zmieszane)

odpady

komunalne,

trafiają

do

Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Toniszewie – Kopaszyn, gdzie
stawka za 1 tonę odpadu wynosiła do połowy marca 2019 roku 351,00 zł brutto, a po
podwyżce 475,20 zł brutto. W porównaniu do lat poprzednich wynosiła 297,00 zł brutto. W
związku z tym faktem Rada Gminy Budzyń, podjęła 28 maja 2019 roku uchwałę

Nr

VI/64/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca, w której zmieniono stawki,
które przedstawiają się następująco:
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób
selektywny, stawka miesięczna wynosi 15,00 zł od każdego mieszkańca,
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób
nieselektywny, stawka miesięczna wynosi 30,00 zł od każdego mieszkańca.
Zmiany sposobu gromadzenia odpadów komunalnych z nieselektywnego

na

selektywny można dokonać w każdej chwili, poprzez złożenie zmiany deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tutejszym urzędzie. Po dokonaniu
zmiany na selektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych, otrzymają Państwo, od
Gminy pojemnik 120 l do szkła oraz worki na papier oraz tworzywa sztuczne
i metale. Natomiast pojemniki do niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
zabezpiecza i wyposaża nieruchomość właściciel nieruchomości.
Miesięcznie usługa zbiórki odpadów komunalnych od mieszkańca została wyceniona
w postępowaniach przetargowych na kwotę: 17 113,43 zł (do czerwca 2019 roku włącznie)
i od 1 lipca 2019 roku usługa ta wynosiła kwotę: 31 616,43 zł brutto. Usługę odbioru
odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych na terenie Gminy Budzyń, wykonuje nadal
firma: Zakład Oczyszczania Miasta „ŁAD” Aleksandrę Drozdowską z Chodzieży. Umowa z
tą firmą została podpisana na okres 2 lat, tj. do dnia 30 czerwca 2021 roku. Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych odbyła się we wrześniu 2019 roku, a odpadów elektro w październiku.
Wielkogabarytów zebraliśmy 108,280 ton, a elektrośmieci – 25,00 ton. Zagospodarowanie
odpadów wielkogabarytowych kosztowało 116 942,40 zł brutto, a elektrośmieci – 10 150,00
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
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komunalnych). Jedyne co trzeba zrobić, to należy wcześniej zgłosić telefoniczne, do urzędu,
ustalenie terminy przywiezienia odpadów, gdyż teren ten jest zamknięty, a fakt ten musi
odbywać się przy obecności pracownika urzędu.
W roku 2020, Gmina Budzyń musiała wprowadzić dodatkową frakcję odbioru
odpadów komunalnych – biodegradowalnych, od mieszkańców. Wiąże się to z dodatkowymi
kosztami, które Gmina będzie musiała ponieść, m.in.: dodatkowa trasa do objazdu przez
wykonawcę, koszty zagospodarowania, zakup pojemników i worków do zbierania odpadów
biodegradowalnych, dodatkowe ważenie, itp. usługi.
Należy wspomnieć również, że Gminy mają obowiązek osiągania poziomów
(osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła [%]; osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych [%]; osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]). Jak do tej
pory, Gmina Budzyń wywiązywała się z tego obowiązku od roku 2014. Miejmy nadzieję, że
wprowadzenie zmian pozwalających na lepsze uszczelnienie systemu gospodarki odpadami
komunalnymi umożliwi dalsze osiąganie owych poziomów.
Gospodarka wodno-ściekowa, modernizacja urządzeń wodociągowych
Gmina Budzyń ma bardzo dobrze rozwiniętą

infrastrukturę sieci wodociągowej

w postaci 175 km sieci ogółem, 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 111 km. Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci
wodociągowej
w gminie wynosi 2367,co stanowi 99 % potrzeb w tym zakresie.
Liczba gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji wynosi 2195, co stanowi około
93 % potrzeb w tym zakresie.
Dane dotyczące sieci wodociągowej Gminy Budzyń przedstawia tabela.
Wodociąg

2019

Liczba gospodarstw domowych
podłączonych do sieci wodociągowej

2367

Procent gospodarstw domowych
podłączonych do sieci wodociągowej

99%

Produkcja dobowa max

2882 m3
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Liczba zbiorników wyrównawczych

7

Pojemność zbiorników wyrównawczych

700 m3

Długość sieci przesyłowej km

175 km

Liczba przyłączy

2538

Liczba awarii

12

Ocena jakości wody

pozytywna

Koszt pozyskania , oczyszczania i
dostarczenia 1m3 wody (netto)

3,04 zł – cele socjalno-bytowe
3,30 zł – cele pozostałe

Opłaty z tytułu pozyskania oczyszczania i
dostarczenia 1m3 wody

0,10 zł

Wpływy z tytuły dostarczania
wody odbiorcom (netto)

1387116

Straty w sieci wodciągowej %

16,40 %

Remonty (sieci i ujęcia) w zł

190259 zł

Majątek trwały mln.zł.

16489000 zł

% amortyzacji majątku trwałego
tys. 2,5%

15918000 zł

Produkcja wody w m3 ogółem :

760590 m3

Hydrofornia a (Budzyń)

442060 m3

Hydrofornia b (Prosna)

249080 m3

Hydrofornia c (Dziewoklucz)

69450 m3

Sprzedaż w m3

611353 m3

Zaległości z tytułu opłat za
wodę

20618 zł

W gminie są straty wody w sieci wodociągowej, które w roku 2019 wynosiły 16,40 % przy
produkcji wody ogółem 760590 m3/rok, a obecnie wynoszą 16,38 % przy produkcji wody
ogółem 148180 m3/rok w I kwartale 2020 r. Zaległości z tytułu opłat za wodę za rok 2019
wyniosły łącznie - 20 618,00 zł.
Dane dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej w gminie.
Kanalizacja

2019

Liczba gospodarstw domowych podłączonych do

2195
61

kanalizacji
Ogółem odprowadzonych ścieków

252250 m3

Ogółem odprowadzonych ścieków z
gospodarstw domowych

266918 m3

Ogółem oczyszczonych ścieków mechanicznie

252250 m3

Ogółem oczyszczonych ścieków biologicznie

252250 m3

Przepustowość oczyszczalni ścieków ( stosunek
dopuszczalnej max. liczby oczyszczanych
ścieków do oczyszczanych obecnie ścieków)
Długość sieci kanalizacyjnej km
Liczba przyłączy

Q śr. :
Oczyszczalnia w Budzyniu – 900m3/d
Oczyszczalnia w Wyszynach – 350 m3/d
111 km
2346

Liczba oczyszczalni ścieków

2

Zatrudnienie (etatów)

4

Koszt oczyszczania 1m3 (netto)

5,24 zł

Opłata z tytułu oczyszczania ścieków 1m3

0,05 zł

Koszty związane utrzymaniem i funkcjonowania
sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

179464 zł

Remonty ( w zł)

163490 zł

V.7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2019 roku
Rada Gminy Budzyń dnia 27 marca 2019 r. podjęła uchwałę Nr IV/43/2019 w sprawie
przyjęcia - Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2019 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,
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Budzyń,
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- 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 ma podpisaną umowę ze schroniskiem F.H.U. Schronisko Cywil Zbigniew
Chmielewski Rybowo 51, gdzie przebywają bezpańskie psy z naszej gminy. Koszt
utrzymania bezpańskich psów w roku 2019 wyniósł - 19 903,79 zł. Zakup karmy w celu
dokarmiania bezpańskich zwierząt wyniósł - 2 295,15 zł. Gmina sfinansowała sterylizację 20
bezpańskich kotów i psów na kwotę - 3 150,00 zł.

V.8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2019 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
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 II/9/2018 Rady Gminy Budzyń z dnia 27
grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2019.
Kwestie dotyczące narkomanii reguluje ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca
2005 r. oraz uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019– 2020.
Głównym celem programu było: 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 działań.
Cele szczegółowe realizowane były poprzez:
1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, spożywających
alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz
członków rodzin z problemami wynikającymi z używania alkoholu lub innych substancji
psychoaktywnych poprzez:
a) finansowanie zatrudnienia terapeuty
- 56 osób skorzystało z konsultacji z terapeutą uzależnień mających na celu
motywowanie do leczenia stacjonarnego oraz prowadzenie osób w indywidualnym
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programie terapeutycznym.
b) dyżury członków komisji, poradnictwo dla osób uzależnionych i ich bliskich:
- komisja spotkała się z 43 osobami, wobec których istnieje podejrzenie uzależnienia
zgłoszonych
przez rodzinę (11 osób), GOPS (9 osób), kuratora sądowego (3 osoby), policję (20 osób)
c) pomoc osobom uzależnionym w uzyskaniu skierowań do ośrodków uzależnień - 9 osób
zostało skierowanych na leczenie.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy
psychospołecznej,
a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:
a) finansowanie zatrudnienia psychologa klinicznego udzielającego nieodpłatnych porad
psychologicznych
- z porad, konsultacji, rozmów motywujących z psychologiem klinicznym skorzystało 236
osób,
konsultacje dotyczyły uzależnień, przemocy w rodzinie, problemów emocjonalnych,
edukacyjnych,

wychowawczych,

motywacji

do

zaprzestania

używania

substancji

szkodliwych,
podjęcia leczenia,
- z terapii psychologicznej, systematycznych spotkań skorzystały 33 osoby,
- psycholog prowadzi grupę wsparcia dla osób współuzależnionych
b) współpracę z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym
- GKRPAiN założyła 1 Niebieską Kartę, członek GKRPA uczestniczył w pracy GZI,
c) kierowanie osób uzależnionych na badania przez biegłych sadowych – 8 osób,
d) kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego o zastosowanie przymusu leczenia – 1 osoba
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez:
a) wspieranie działalności świetlicy dla dzieci i młodzieży w Sokołowie Budzyńskim,
b) opłacenie szkolnych programów profilaktycznych

promujących zdrowy styl życia

w Szkole Podstawowej w Budzyniu i Wyszynach, takich warsztatów odbyło się 15,
c) organizacje wypoczynku letniego z programem profilaktycznym, dotyczącym uzależnień
od

papierosów,

alkoholu,

narkotyków

(program

realizowany

przez

psychologów,

wychowawców oraz pracowników Sanepidu),
d) wspieranie organizacji spotkań, konkursów, festynów dla mieszkańców gminy
promujących zdrowy styl życia, wolny od nałogów, rozdanie ulotek profilaktycznych
4.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu

problemów alkoholowych

poprzez

dofinansowanie

zakupu nagród,
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materiałów

informacyjno-edukacyjnych,

imprez

rekreacyjno-sportowych,

konkursów,

zawodów sportowych o tematyce związanej z problemem uzależnień i propagowaniem idei
trzeźwości oraz zdrowego stylu życia.
5. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów
alkoholowych.
Plan finansowy na 2019 r. wynosił - 223 030,00 zł, wykonanie - 187 053,50 zł., środki
pozostałe zostaną wykorzystane w roku 2020 na:
- funkcjonowanie punktu konsultacyjnego przeznaczono - 18 480 zł (wynagrodzenia
psychologa i terapeuty uzależnień),
- działalność profilaktyczno - edukacyjną na spektakle, festyny profilaktyczne w szkołach
przeznaczono - 5 450,00 zł,
- opłaty za wydanie opinii przez biegłych sądowych wyniosły - 800,00 zł,
- zorganizowanie letniego wypoczynku dla 118 dzieci przeznaczono - 37 000,00 zł,
- prace remontowe w ośrodku w Kamienicy- remont kuchni i zadaszenia - 36 010,48 zł.
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

przeprowadzonych

przez

pracowników

Wojewódzkiej

Stacji

Sanitarno

Epidemiologicznej.
Na obozie w Kamienicy odbyły się dla dzieci zajęcia psychoedukacyjne z zakresu
profilaktyki uzależnień przeprowadzonych przez psychologów.
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.
Rok

Wartość
Wartość
Wartość
sprzedanego
sprzedanego
sprzedanego
alkoholu do 4,5% alkoholu powyżej alkoholu powyżej
oraz piwa
4,5% do 18% z
18%
wyjątkiem piwa

Wartość
sprzedanego
alkoholu ogółem

2019

4 135 417,43 zł

564 868,94 zł

3 858 300,61 zł

8 558 586,98 zł

2018

4 005 488,07 zł

529 789,64 zł

3 462 815,34 zł

7 998 093,05 zł

2017

3 527 000,37 zł

503 226,11 zł

3 319 329,33 zł

7 349 555,81 zł

2016

3 211 333,01 zł

464 258,45 zł

3 203 117,73 zł

6 878 709,19 zł

2015

2 931 732,00 zł

464 476,00 zł

2 901 229,00 zł

6 297 437,00 zł
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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 2019
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 27.12.2018 r. podjęła uchwałę Nr II/11/2018
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 2019. Program współpracy Gminy Budzyń na
rok 2019 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,
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.
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Gmina Budzyń w roku 2019 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 w roku 2019 realizowała zadania z zakresu wspierania i upowszechniania
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 2019 przeznaczono w formie dotacji kwotę 332.000,00 zł, natomiast w roku 2018
była to kwota 305.000,00 zł, na wsparcie projektów sportowych na terenie Gminy Budzyń.
W roku 2019 czterokrotne ogłaszano konkurs wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie
projektu sportowego na terenie Gminy Budzyń. Na bazie zawartych umów dofinansowano
rozwój sportu w zakresie:
- 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,
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- 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,
- 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,
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- 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,
- realizuje gminny wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i
w domu” na lata 2018 – 2023,
- 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,
Funkcjonujący w naszej gminie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Budzyń na lata 2011 – 2020.
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy w szczególności:
- zdiagnozowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz
specjalistów zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc,
- rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym jak też i poza nim,
-

udzielanie pomocy w zależności od potrzeb: poradnictwa socjalnego, prawnego

i psychologicznego,
- podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „NK”,
- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy.
W okresie od 1 stycznia 2019 r.

do 31 grudnia 2019 r. do Przewodniczącej Zespołu

Interdyscyplinarnego wpłynęło 13 Niebieskich Kart ( 5 sporządzonych przez pracowników
socjalnych GOPS, 5 sporządzonych przez Policję, 2 przez GKdsRPA w Budzyniu oraz 1
przez psychologa z Poradni Zdrowia Psychicznego w Chodzieży). W 2018 r – 13 NK, w 2017
r. – 17 NK, w 2016 – 13 NK, 2015 – 15 NK.W 2019 r. odbyło się 14 posiedzeń Gminnego
zespołu Interdyscyplinarnego w Budzyniu. Omawiane były sprawy organizacyjne prac
zespołu, a także dokonywano oceny sytuacji w rodzinach w wyniku prowadzonego
monitoring i podejmowanych działań oraz podejmowano decyzje o zakończeniu procedury
niebieskiej karty w 2 przypadkach.
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Na posiedzeniach z zaproszonymi osobami przeprowadzono rozmowy, wypełniono
formularze Niebieskich Kart cześć C w liczbie 13 sztuk oraz część D w liczbie 11 sztuk.
Opracowano plany działań oraz podejmowano stosowne działania wobec ofiar i sprawców.
Prowadzony był monitoring sytuacji w rodzinach dotkniętych przemocą przez służby socjalne
oraz przedstawicieli Policji. Złożono jeden wniosek do Sądu Rodzinnego i zawiadomienie do
Prokuratury. Systematycznie prowadzona jest współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Budzyniu, w ramach której osoby dotknięte zjawiskiem
przemocy ( zarówno sprawca jak i ofiara) mogły skorzystać z pomocy psychologicznej oraz
terapeuty ds. uzależnień. Zwrócono się z prośbą o skonsultowanie 6 osób objętych procedurą
z podejrzeniem problemu z uzależnieniem alkoholowym. Wieloaspektowość i złożoność
zjawiska przemocy w rodzinie oraz jego skutków dla osób, rodziny, jak i społeczności
lokalnej

wymaga

szerokiego

i

kompleksowego

podejścia

do

zadań

związanych

przeciwdziałaniem przemocy. Wszelkie działania podejmowane przez nas na rzecz ofiar
przemocy w rodzinie, w celu maksymalizacji ich skuteczności opierają się na zasadzie
interdyscyplinarności. W związku z potrzebami naszych mieszkańców w 2019 r. został
utworzony punkt konsultacyjny, gdzie osoby dotknięte zjawiskiem przemocy mogą
skorzystać z usług psychologa oraz pracownika socjalnego.
skorzystało

12

osób,

natomiast

z

poradnictwa

Z pomocy psychologicznej

socjalnego

25

osób.

Dyżury

w punkcie konsultacyjnym są realizowane 2 razy w miesiącu po 3 godziny.
- 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,
- 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 wyniosła 863 818,18 zł, w tym
dofinansowanie stanowiło kwotę 820 627,27 zł. a wkład własny Gminy Budzyń w formie
niefinansowej wyniósł 43 190,91 zł.
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W ramach programu realizowanych są działania:
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- usługi asystencki w miejscu zamieszkania,
- centrum wsparcia opiekunów faktycznych, w tym utworzenie wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego,
- utworzenie mieszkania wspomaganego,
- klub seniora.
W 2019 roku całkowity koszt realizowanych zadań w GOPS w Budzyniu wyniósł
13 060 600,00 zł.
Pomoc społeczna:
Ogółem w 2019 roku na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 359 649,00
zł, rzeczywista liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia wyniosła 202 osoby, tj.
145 rodziny.
Wydatki na poszczególne formy pomocy, wyglądały następująco:
- zasiłki stałe
w 2019 r. wydano 67 590,00 zł,
zasiłki stałe przyznano 13 osobom, w formie 117 świadczeń,
- zasiłki celowe
kwota świadczeń w 2019 roku 24 691,00 zł,
zasiłki przyznano 42 rodzinom z terenu gminy Budzyń,
- zasiłki okresowe
świadczenia wypłacono na kwotę 32 027,00 zł,
23 rodzinom udzielono pomocy w formie 93 świadczeń,
- schronienie
świadczenie formie schronienia otrzymały 2 osoby na kwotę 19 049,00 zł.
Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystały w 2019 r. 22 osoby. 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 2019 r. wykorzystano na ten cel kwotę 100 788,00 zł, w tym 46 655,00 zł ze środków
gminy a pozostałą część kwoty z budżetu państwa.
Pomoc w formie posiłków przyznano 78 osobom, w tym 68 dzieciom w wieku szkolnym na
kwotę 38 988,00 zł. W ramach tego programu przyznano również zasiłki na żywność na
kwotę 61 800,00 zł.
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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 2019 roku gmina Budzyń poniosła koszty związane z pobytem 2 mieszkańców gminy
w domach pomocy w Chodzieży i Dębnie, ogółem wydano na ten cel 58 086,00 zł.
Składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej:
Na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej w 2019 r. wydano
kwotę 6 070,00 zł.
Świadczenia rodzinne:
W 2019 r. na realizację świadczeń rodzinnych wydano kwotę 2 722 500,00 zł w tym między
innymi na:
- świadczenia rodzinne z dodatkami 1 012 254,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 529 472,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 742 482,00 zł
- jednorazowe zasiłki z tyt. urodzenia dziecka tzw „becikowe” 86 świadczeń - 86 000,00 zł
- zasiłki dla opiekunów – 44 907,00 zł
- specjalny zasiłek dla opiekunów – 24 180,00 zł
- świadczenia rodzicielskie – 237 676,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od św. rodzinnych – 171 523,00 zł
Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych:
Na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych w 2019 r. wydano kwotę
327 569,00 zł
Fundusz alimentacyjny:
Świadczenia alimentacyjne przyznano w 2019 r. 55 rodzinom i wydano na ten cel
246 270,00 zł.
W stosunku do 53 dłużników alimentacyjnych prowadzono w 2019 roku postępowanie
administracyjne, w tym:
- przeprowadzono 53 wywiady alimentacyjne i odebrano 20 oświadczenia majątkowe,
- przekazano komornikom 20 informacje dot. dłużników,
- w 4 przypadkach poinformowano PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika,
- wszczęto 5 postępowań o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań,
- skierowano 1 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu,
- wydano 3 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań,
- złożono 9 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo wobec dłużników,
- w 10 przypadkach wystąpiono wobec dłużników do CEPIK,
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- w 29 sprawach złożono do Policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez
dłużników.
W 2019 komornicy wpłacili:
- z tytułu należności na poczet funduszu alimentacyjnego kwotę wraz z odsetkami 152 782,00 zł ( w tym: odsetki - 38 755,00 zł, należności budżetu państwa 68 416,00 zł,
należności gminy 45 611,00 zł).
Należność całkowita zadłużenia wobec organu właściwego dłużników alimentacyjnych na
koniec 2019 r wyniosła 3 233 242,00 zł.
Dodatki mieszkaniowe:
Z pomocy mieszkaniowej w formie dodatków mieszkaniowych skorzystały w 2019 r.
2 rodziny na kwotę 2 229,00 zł (rodziny zamieszkujące w mieszkaniu spółdzielczym
i wspólnocie mieszkaniowej).
Karta Dużej Rodziny
W naszej gminie w 2019 r. obsłużono 169 rodzin i wydano 341 Kart Dużej Rodziny.
Dotacja celowa na realizację zadań związanych z obsługą Karty Dużej Rodziny wynosiła
1 026,00 zł.
Świadczenie wychowawcze
W 2019 r. złożono 1043 wnioski na świadczenie wychowawcze, tzw. 500+. Na realizację
zadania wydano ogółem kwotę 7 923 170,00 zł.
Świadczenie „Dobry start”
W 2019 r. złożono 802 wniosków o świadczenie na rozpoczęcie roku szkolnego. Wypłacono
świadczeń na kwotę 345 600,00 zł.
W ramach realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w 2019 roku (ustawa
z dnia 9 czerwca 2011 r wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Dz. U. 2019 poz.1111),
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu ponosił 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 2019 roku koszty pobytu dzieci w takiej formie wsparcia wyniosły:
- za pobyt w placówkach opiekuńczych 0; zł
- za pobyt w rodzinach zastępczych 28 338,51; zł.
W 2019 roku żadne dziecko z terenu naszej gminy nie przebywało w placówce opiekuńczowychowawczej lub w domu dziecka, natomiast w rodzinach zastępczych przebywało ośmioro
dzieci.
Dnia 26 marca 2018 roku uchwałą Nr XXXVI/290/201 Rada Gminy Budzyń przyjęła
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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, sad rejonowy i kuratorzy sądowi.
Instytucje gminne poprzez 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.
Takim instrumentem wsparcia w pracy z rodzinami jest utworzenie w 2019 r. przy Ośrodku
Pomocy - Punktu Konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie lub dla
sprawców przemocy. Dyżury sprawują w nim psycholog oraz pracownicy socjalni. Punkt
funkcjonuje w godzinach popołudniowych, w terminach ogłaszanych comiesięcznie na
stronach ośrodka i Gminy Budzyń.
Punkt ten wpisuje się w zamysł tworzenia spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną
w Gminie Budzyń. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu zapewnia również
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.
W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej Ośrodek Pomocy zatrudniał
asystenta rodziny. W 2019 roku dzięki dofinansowaniu z Resortowego Programu Wspierania
i Systemie Pieczy Zastępczej na rok 2018 pt. Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy
zastępczej, Ośrodek pozyskał środki na dofinansowanie wynagrodzenia dla asystenta
w kwocie 15 150,00 zł. Wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny w 2019 r.
w całości wyniosły 37 920,00 zł, natomiast koszt całkowity obsługi asystenta rodziny wyniósł
43 722,36 zł (wynagrodzenie, ryczałt samochodowy itp.)
W roku 2019 asystent pracował z 8 rodzinami z terenu Gminy Budzyń, w tym: z 1 rodziną
z Wyszyn, 1 rodziną z Popielna, 1 rodziną 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.
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Statystyka
Dane o korzystających z pomocy i wsparcia na terenie Gminy Budzyń w roku 2019.
Pomoc i wsparcie w Gminie Budzyń z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskały 403 osoby,
co stanowiło 4,8% wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2018 roku,
łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zwiększyła się o 30 osób. Natomiast
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej zmniejszyła się
w stosunku do roku poprzedniego o 18 rodzin. W przypadku długotrwale korzystających
z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła poziom 69 osób, co oznaczało spadek w stosunku
do roku 2018 o 2 osoby. W Gminie Budzyń najczęściej występującymi przyczynami trudnej
sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną,
wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej w 2019 roku było kolejno: długotrwała
choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego - ogółem, bezrobocie, bezradność w sprawach
opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - rodziny niepełne,
ubóstwo,

potrzeba

ochrony

macierzyństwa,

bezradność

w

sprawach

opiekuńczo

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - rodziny wielodzietne, potrzeba
ochrony

macierzyństwa

-

wielodzietność,

alkoholizm,

bezdomność,

trudności

w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego oraz sytuacja kryzysowa
i zdarzenie losowe. Poniżej zaprezentowane są w formie graficznej i tabelarycznej
szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy
społecznej w podziale na wiek i płeć, wskaźnika deprywacji lokalnej, liczby długotrwale
korzystających z pomocy społecznej w podziale na płeć i grupy wiekowe, liczby osób i rodzin
korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji.
Liczba świadczeniobiorców
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Gmina

318

272

262

256

234

202

Powiat (średnia)

386

357

314

280

238

213

Województwo (średnia)

662

620

558

508

466

440
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Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg liczby
wypłaconych świadczeń w 2019 r.
Grupa
0-17
Produkcyjny
Poprodukcyjny

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

87

35

52

113

56

57

53

38

15

77

Wskaźnik deprywacji lokalnej

Wskaźnik deprywacji lokalnej

Rok
2016

3,10%

2017

3,02%

2018

2,76%

2019

2,38%

Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej
Rok

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

2013

216

709

2014

192

614

2015

182

538

2016

160

428

2017

173

441

2018

164

373

2019

166

370
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Liczba kobiet korzystających z pomocy społecznej.

Liczba kobiet korzystających z pomocy
Poziom
Budzyń

Wiek
0-17

2016

2017

2018

2019

82

81

73

51

35

109

89

85

76

68

56

15

21

23

29

39

38

0-17

124

114

99

86

68

62

Produkcyjny

Poprodukcyjny

Województwo (średnia)

2015
83

Produkcyjny

Powiat (średnia)

2014

196

175

150

135

117

104

Poprodukcyjny

25

24

28

30

34

36

0-17

91

85

73

59

53

49

256

231

202

182

168

144

69

72

78

89

102

93

Produkcyjny
Poprodukcyjny
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Liczba mężczyzn korzystających z pomocy społecznej.

Liczba mężczyzn korzystających z pomocy
Poziom
Budzyń

Wiek

2016

2017

2018

2019

79

55

59

54

42

52

Produkcyjny

85

63

67

67

65

57

16

12

15

5

7

7

0-17

144

124

103

87

73

74

Produkcyjny

187

168

151

138

119

107

8

8

10

11

10

11

99

92

79

63

57

53

190

176

166

164

153

135

18

19

23

27

31

28

Poprodukcyjny
Województwo (średnia)

2015

0-17

Poprodukcyjny
Powiat (średnia)

2014

0-17
Produkcyjny
Poprodukcyjny
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Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w roku.
Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeń

świadczenia niepieniężne

14 685

świadczenia pieniężne

518

Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
Liczba osób
Rodzaj świadczenia
świadczenia niepieniężne

2014
181

2015
150

2016
142

2017
139

2018
118

2019
101

81

świadczenia pieniężne

161

136

135

138

139

122

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

87

70

70

73

64

65

151

127

128

136

135

118

82

Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin w 2019 roku.
Liczba rodzin pobierających świadczenia

Typy rodzin

Ogółem

Świadczenia pieniężne

Świadczenia niepieniężne

jednoosobowe

74

63

26

wieloosobowe

71

55

39

Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin ze względu na liczbę
dzieci w 2019 roku.
Liczba świadczeń

Typ rodziny
bez dzieci

Ogółem

Świadczenia pieniężne

Świadczenia niepieniężne

7876

360

7516

777

78

699

dwoje dzieci

1054

45

1009

troje dzieci

1935

18

1917

czworo i więcej dzieci

3491

11

3480

70

6

64

jedno dziecko

inne
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Powody udzielania pomocy rodzinom w 2019 roku.
Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking

LICZBA RODZIN OGÓŁEM

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA

79

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

58

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM

47

BEZROBOCIE

38

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY NIEPEŁNE

18

UBÓSTWO

18

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

17

BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA
GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY WIELODZIETNE

14

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA - W TYM: WIELODZIETNOŚĆ

13

ALKOHOLIZM

6

BEZDOMNOŚĆ

5

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU
KARNEGO

4

SYTUACJA KRYZYSOWA

1

ZDARZENIE LOSOWE

1
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Główne powody przyznania świadczeń w roku.
Liczba świadczeń
Powód przyznania

Ogółem

świadczenia
niepieniężne

świadczenia
pieniężne

Długotrwała lub
ciężka choroba

7 513

7 202

311

Niepełnosprawność

4 755

4 496

259

Bezrobocie

3 986

3 863

123

Bezradność w
sprawach
opiekuńczo wychowawczych rodzina wielodzietna

3 828

3 808

20

wielodzietność

3 633

3 609

24

85

Główne powody przyznawania pomocy dla rodzin jednoosobowych i wieloosobowych
Typ rodziny
Powód przyznania

Ogółem

1-osobowa

2-osobowa

3-osobowa

4 i więcej
osób

Długotrwała lub ciężka
choroba

80

54

19

4

3

Niepełnosprawność

59

40

12

2

5

Bezrobocie

41

10

8

9

14

bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa
domowego

27

9

5

4

9

Ubóstwo

19

12

3

1

3

Liczba osób korzystających ze usług opiekuńczych.
Rok

Liczba
osób

2014

6

2015

12

2016

11

2017

14

2018

15

86

2019

22

Liczba osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych.
Rok

Liczba
osób

2014

0

2015

0

2016

0

2017

0

2018

0

2019

0
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VI.2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej
Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest jednostką samorządową i działa według statutu
zatwierdzonego przez Radę Gminy Budzyń, 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. DDPS świadczy usługi opiekuńcze również
w miejscu zamieszkania osobom samotnym, które z powodu wieku lub choroby wymagają
opieki i pomocy innych osób. W 2019 r. opieką objętych było 21 osób, w tym 6 leżących,
u osób tych opiekunki terenowe wykonywały wszystkie czynności pielęgnacyjne,
podstawową opiekę higieniczną zleconą przez lekarza, mycie, zmienianie pampersów. Pomoc
przy chodzeniu, zmiana opatrunków, karmienie w zależności od potrzeb. Obecnie objętych
opieką jest 19 osób, w tym 3 leżące. Opieką objęta jest 1 osoba w Prośnie, 1 w Wyszynkach,
1 w Niewiemku, 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, dochód z wpłat
za opiekę wyniósł - 8 744,89 zł. Od dnia 1 marca 2019 r. koszt godzinnej usługi opiekuńczej
wynosi 21,12 zł ( w tym wynagrodzenie opiekunek, składki ZUS, Fundusz Pracy). Opieka
przyznawana jest przez GOPS w Budzyniu, na wniosek zainteresowanych. Opiekunki
terenowe

pomagają chorym również w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych:

robienie zakupów, sprzątanie pomieszczeń, w których przebywają chorzy, załatwienie
drobnych napraw, załatwianie spraw urzędowych, wizyty lekarskie oraz w miarę możliwości
kontakt z otoczeniem, w okresie jesienno-zimowym palenie w piecach. Osobom objętym
opieką zapewnia się możliwość korzystania ze zbiorowego wyżywienia, opiekunki dowożą
posiłek do domu.
W 2019 roku braliśmy udział w programie „Opieka 75+” , na ten cel uzyskaliśmy
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotację w wysokości 12 693,12 zł, dzięki
temu więcej chorych otrzymało opiekę oraz osoby już korzystające z usług otrzymały
zwiększone godziny opieki.
W tym roku również został złożony wniosek do Ministerstwa o pieniądze na program
„Opieka 75+”.
Jedną z form pomocy ludziom starszym i samotnym jest możliwość korzystania z posiłków
w DDPS.
Od 1 maja 2020 r. z uwagi na znaczny wzrost cen żywności planuje się

podwyższyć

odpłatność za wyżywienia o 1,00 zł i wynosić będzie 6,00 zł., kryteria odpłatności za koszt
przygotowania posiłku pozostają takie same.
88

Lp

Progi dochodowe osób korzystających
z posiłków

Wysokość opłaty z VAT
za przygotowanie posiłku

1

Do 1100,00 zł

0,00 zł

2

Od 1100,01 zł do 1 200,00 zł

0,86 zł

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 2019 r. - 49 608,63 zł, średnio w miesiącu około- 4 134,53
zł. Na wyżywienie wydano - 201 575,32 zł.
Dla naszych podopiecznych organizowane są imprezy okolicznościowe np. dzień seniora,
dzień kobiet, zabawy taneczne, spotkania integracyjne.
Przed Bożym Narodzeniem wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej w Budzyniu
przeprowadzono zbiórkę żywności, zebrana żywność w ilości około 300 kg została rozdana
wśród potrzebujących mieszkańców gminy, w tym roku obdarowano paczkami w większości
osoby starsze.
Od września 2018 r. w ramach programu „Budzyń otwarty na osoby niepełnosprawne” działał
,,Klub Seniora” uczestnicy korzystali z zajęć artystycznych, plastycznych, gimnastyki
z elementami rehabilitacji, zajęć na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, zajęć
ćwiczących pamięć, wspólnego gotowania, uczestniczyli również w wyjazdach. Zajęcia
i atmosfera panująca w Klubie Seniora sprzyjają integracji, aktywności, przeciwdziała
marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu osób starszych. Klub Seniora w ramach
programu działał do dnia 31.10.2019 r., z uwagi na duże zainteresowanie osób starszych tą
formą spędzania wolnego czasu i sposobu na integrację nie zawieszono działalności wraz
z końcem dotowanego programu.
W roku 2019 w ramach programu „Budzyń otwarty na osoby niepełnosprawne”
przeprowadzony został gruntowny remont i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych
łazienek na parterze.
Na ten cel z programu wydano 33 001,99 zł, pozostałe środki w wysokości 30 484,15 zł
wydatkowano z budżetu DDPS. Wysokość środków przeznaczona na Program wyniosła
w 2019 r. - 114 702,20 zł.
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Po raz drugi wraz z GOPS, GOK, OSP przygotowaliśmy wigilię przy Placu Wolności na
,,budzyńskim rynku”, wydano około 700 porcji karpia, kapusty, pierogów. Na wigilię
wydatkowano 4 000,00 zł, pieniądze uzyskano od sponsorów. W tym roku również planujemy
zorganizowanie wigilii dla naszych mieszkańców.
DDPS przygotowuje również w razie potrzeby posiłki na różne okazje, zielone szkoły,
dożynki, spotkania OSP itp. W okresie letnim przygotowujemy całodzienne wyżywienie dla
dzieci korzystających z wypoczynku w Stanicy Agroturystycznej w Kamienicy. W 2019 r.
zorganizowane były 3 turnusy, razem wypoczywało około 180 dzieci.
Współpracujemy z Budzyńskim Kołem Emerytów i Rencistów, udostępniamy pomieszczenia
oraz wspomagamy zainteresowanych w organizowaniu imprez i uroczystości.
Z naszych pomieszczeń korzysta również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Gminny Zespół Interdyscyplinarny, przyjmuje psycholog oraz terapeuta
uzależnień, spotykają się grupy AA i AlAnnon.
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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
2019, 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 2019 r.:
- Wojewoda Wielkopolski Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 13 marca 2019 r. orzekł
nieważność uchwały Nr III/36/2019 Rady Gminy Budzyń z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku
dla bezdomnych, schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielających
schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Budzyń – ze względu na istotne narusznie
prawa.
- Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dnia 8 maja 2019 r. stwierdziło
nieważność uchwały Nr V/57/2019 Rady Gminy Budzyń z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru przesięwzięcia do dofinasowania, trybu
postĘpowania przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania, jako podjętej z istotnym
naruszeniem przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.
- Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dnia 8 maja 2019 r. stwierdziło
nieważność uchwały Nr V/58/2019 Rady Gminy Budzyń z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na
terenie Gminy Budzyń, jako podjętej sprzecznie z przepisami prawa.
- Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dnia 8 maja 2019 r. stwierdziło
nieważność uchwały Nr V/59/2019 Rady Gminy Budzyń z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia zasad zarządzania na terenie Gminy Budzyń poboru opaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasntów
91

i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, z powodu istotnego naruszenia przepisów
prawa.
- Wojewoda Wielkopolski Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 22 stycznia 2020 r. orzekł
nieważność uchwały X/102/2019 Rady Gminy Budzyń z dnia 18 grudnia 2019 r., 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 2020 rok – ze względu na istotne naruszenie prawa.
- Wojewoda Wielkopolski Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 22 stycznia 2020 r. orzekł
nieważność

uchwały uchwały Nr X/108/2019 w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy

Budzyń uprawnienia do ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z gminnego obiektu
użyteczności publicznej – toalety gminnej – ze względu na istotne naruszenie prawa.
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
wykonawczy Gminy wykonane z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami
i przepisami prawa.
Realizacja
Podczas obrad III Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 6 lutego 2019 r.
podjętych zostało ogółem 24 uchwał. Ich realizacja przedstawia się następująco:
-uchwała Nr III/17/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu

sołectwa

Brzekiniec - weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 1773, w dniu 14 lutego
2019 r. Uchwała stała się obowiązująca od dnia 1 marca 2019 r. Od tego dnia w statucie
sołectwa Brzekiniec obowiązują zmiany zawarte w powyższej uchwale.
- uchwała Nr III/18/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu
Budzyń - weszła w życie

sołectwa

po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 1774, w dniu 14 lutego
2019 r. Uchwała stała się obowiązująca od dnia 1 marca 2019 r. Od tego dnia w statucie
sołectwa Budzyń obowiązują zmiany zawarte w powyższej uchwale.
- uchwała Nr III/19/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu

sołectwa

Bukowiec - weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 1775, w dniu 14 lutego
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2019 r. Uchwała stała się obowiązująca od dnia 1 marca 2019 r. Od tego dnia w statucie
sołectwa Bukowiec obowiązują zmiany zawarte w powyższej uchwale.
- uchwała Nr III/20/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu

sołectwa

Dziewoklucz - weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 1776, w dniu 14 lutego
2019 r. Uchwała stała się obowiązująca od dnia 1 marca 2019 r. Od tego dnia w statucie
sołectwa Dziewoklucz obowiązują zmiany zawarte w powyższej uchwale.
- uchwała Nr III/21/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu

sołectwa

Grabówka - weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 1777, w dniu 14 lutego
2019 r. Uchwała stała się obowiązująca od dnia 1 marca 2019 r. Od tego dnia w statucie
sołectwa Grabówka obowiązują zmiany zawarte w powyższej uchwale.
- uchwała Nr III/22/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu

sołectwa

Kąkolewice - weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 1778, w dniu 14 lutego
2019 r. Uchwała stała się obowiązująca od dnia 1 marca 2019 r. Od tego dnia w statucie
sołectwa Kąkolewice obowiązują zmiany zawarte w powyższej uchwale.
- uchwała Nr III/23/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowe
Brzeźno - weszła w życie

po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 1779, w dniu 14 lutego
2019 r. Uchwała stała się obowiązująca od dnia 1 marca 2019 r. Od tego dnia w statucie
sołectwa Nowe Brzeźno obowiązują zmiany zawarte w powyższej uchwale.
- uchwała Nr III/24/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu

sołectwa

Ostrówki - weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 1780, w dniu 14 lutego
2019 r. Uchwała stała się obowiązująca od dnia 1 marca 2019 r. Od tego dnia w statucie
sołectwa Ostrówki obowiązują zmiany zawarte w powyższej uchwale.
- uchwała Nr III/25/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu

sołectwa

Podstolice - weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 1781, w dniu 14 lutego
2019 r. Uchwała stała się obowiązująca od dnia 1 marca 2019 r. Od tego dnia w statucie
sołectwa Podstolice obowiązują zmiany zawarte w powyższej uchwale.
- uchwała Nr III/26/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu sołectwa Prosna weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 1782, w dniu 14 lutego 2019 r. Uchwała
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stała się obowiązująca od dnia 1 marca 2019 r. Od tego dnia w statucie sołectwa Prosna
obowiązują zmiany zawarte w powyższej uchwale.
- uchwała Nr III/27/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu

sołectwa

Sokołowo Budzyńskie - weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 1783, w dniu
14 lutego 2019 r. Uchwała stała się obowiązująca od dnia 1 marca 2019 r. Od tego dnia w
statucie sołectwa Sokołowo Budzyńskie obowiązują zmiany zawarte w powyższej uchwale.
- uchwałę Nr III/28/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu

sołectwa

Wyszynki - weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 1784, w dniu 14 lutego
2019 r. Uchwała stała się obowiązująca od dnia 1 marca 2019 r. Od tego dnia w statucie
sołectwa Wyszynki obowiązują zmiany zawarte w powyższej uchwale.
- uchwała Nr III/29/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu

sołectwa

Wyszyny - weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 1785, w dniu 14 lutego
2019 r. Uchwała stała się obowiązująca od dnia 1 marca 2019 r. Od tego dnia w statucie
sołectwa Wyszyny obowiązują zmiany zawarte w powyższej uchwale.
- uchwała Nr III/30/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie przeprowadzenia

wyborów

sołtysów i rad sołeckich – weszła w życie z dniem podjęcia. Zebrania wyborcze w
poszczególnych sołectwach zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem zebrań
wyborczych sołtysów i rad sołeckich, stanowiącym załącznik do powyższej uchwały.
- uchwała Nr III/31/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie ustanowienia

służebności

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń, położonej w obrębie
Budzyń - weszła w życie z dniem podjęcia. W celu realizacji powyższej uchwały została
zlecona i wykonana wycena nieruchomości. Na jej podstawie została zawarta umowa
z ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w formie aktu notarialnego.
- uchwała Nr III/32/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie,
w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonych w Prośnie, stanowiących własność
Gminy Budzyń – weszła w życie z dniem podjęcia.
Podpisano umowę pomiędzy Gminą Budzyń, a Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Prośnie, na bezpłatne użyczenie nieruchomości określonej w uchwale, na okres 5
lat.
- uchwała Nr III/33/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej
zachowania ilości pomieszczeń dla klas I-III w budynku Szkoły Podstawowej im.
Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, os. Wierzbowe 7 oraz poparcia rozbudowy
Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka, os. Wierzbowe 7A – weszła w życie z dniem
94

podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy poinformował wnoszących petycję o sposobie jej
rozpatrzenia, poprzez odmówienie jej uwzględniania.
- uchwała Nr III/34/2019 Rady Gminy Budzyń zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Budzyń - weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz.
2211, w dniu 27 lutego 2019 r. Uchwała stała się obowiązująca od dnia 14 marca 2019 r.
Od tego dnia Uchwała Nr XXXV/279/2018 Rady Gminy Budzyń z dnia 17 stycznia 2018 r.
w powyższej sprawie funkcjonuje bez zapisu § 5.
- uchwała Nr III/35/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie

upoważnienia

dyrektorów

przedszkoli do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach
opłat za wychowanie przedszkolne - weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz.
2212, w dniu 27 lutego 2019 r. Uchwała stała się obowiązująca od dnia 14 marca 2019 r.
Od tego dnia, zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale dyrektorzy przedszkoli
samorządowych mogą prowadzić postępowania i wydawać decyzje administracyjne
w sprawach opłat za wychowanie przedszkolne.
- uchwała Nr III/36/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla bezdomnych, schronisku dla
bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom bezdomnym
z terenu Gminy Budzyń - weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 1786, w dniu
14 lutego 2019 r.
W międzyczasie, w dniu 13 marca 2019 r. Wojewoda Wielkopolski przesłał rozstrzygnięcie
nadzorcze, w którym orzekł nieważność powyższej uchwały.
- uchwała Nr III/37/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów po byłej Spółdzielni Kółek
Rolniczych w rejonie ul. Przemysłowej w Budzyniu – weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwała rozpoczyna procedurę planistyczną terenów dawnej Spółdzielni Kółek Rolniczych
w Budzyniu, aby w efekcie końcowym uchwalić plan miejscowy tego terenu, umożliwiający
jego zagospodarowanie.
- uchwała Nr III/38/2019 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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 11 marca 2019 r. pod poz. 2701. Budżet na 2019 r. jest realizowany
zgodnie ze zmianami ujętymi w powyższej uchwale.
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- uchwała Nr III/39/2019 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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 III/40/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie zaciągnięcia

pożyczki

długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa
świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia we wsi Wyszynki”
z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – weszła w życie z dniem podjęcia. Gmina Budzyń
złożyła wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie zaciągnięcia pożyczki
w wysokości 496 tys. zł i w dniu 28 marca 2019 r. została podpisana stosowna umowa w tej
sprawie.
Podczas obrad IV Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 27 marca
2019 r. podjętych zostało ogółem 13 uchwał. Ich realizacja przedstawia się następująco:
- uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2019 rok – weszła w życie z dniem podjęcia. Komisja
Rewizyjna Rady Gminy Budzyń w 2019 roku wykonuje swoje zadania zgodnie z planem
przyjętym powyższą uchwałą.
- uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla bezdomnych, schronisku dla
bezdomnych z usługami opiekuńczymi udzielających schronienia osobom bezdomnym
z terenu Gminy Budzyń – wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 4003, w dniu
15 kwietnia 2019 r. Po tym okresie zaczną obowiązywać zasady odpłatności za pobyt w
schroniskach dla bezdomnych dla osób bezdomnych z terenu naszej Gminy, zgodnie
z rozstrzygnięciami zawartymi w uchwale.
- uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń
w 2019 roku - wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 4004, w dniu 15 kwietnia
2019 r. Po tym okresie zaczną obowiązywać w 2019 roku zapisy Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Budzyń, zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w uchwale.
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- uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie obywatelskiej

inicjatywy

uchwałodawczej - wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 4005, w dniu
15 kwietnia 2019 r. Po tym terminie grupa mieszkańców Gminy Budzyń za pośrednictwem
wybranego komitetu będzie mogła wystąpić do Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń
z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
- uchwała Nr IV/45/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie przystąpienia do

opracowania

„Strategii Rozwoju Gminy Budzyń na lata 2019 – 2028” – weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwałą tą rozpoczyna się procedura opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Budzyń na
lata 2019 – 2028”. Na podstawie podjętej uchwały w dniu 17 kwietnia 2019 r. w siedzibie
Urzędu Gminy rozpoczną swoje prace zespoły programowe do spraw prac nad dokumentem
Strategii Rozwoju Gminy Budzyń na lata 2019 – 2028 oraz do spraw Planu Lokalnego
Rozwoju Gminy Budzyń na lata 2019-2028 tj.
- zespół ds. oświaty, kultury, zdrowia, pomocy społecznej, sportu , rekreacji i turystyki,
- zespół ds. infrastruktury, przedsiębiorczości, rolnictwa i ekologii.
- uchwała Nr IV/46/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchylenia uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów w rejonie ulic: Wągrowieckiej i Olszynkowej w Budzyniu – weszła w życie z dniem
podjęcia.
Po wejściu w życie powyższej uchwały dotychczasowa uchwała Nr XLI/336/2019 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 straciła moc prawną.
- uchwała Nr IV/47/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic:
Wągrowieckiej i Olszynkowej w Budzyniu – weszła w życie z dniem podjęcia. Tą uchwałą
rozpoczyna się procedura planistyczna terenów w rejonie ulic: Wągrowieckiej i Olszynkowej
w Budzyniu, zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w uchwale.
- uchwała Nr IV/48/2019 Rady Gminy Budzyń

w

sprawie

zaopiniowania

projektu

przebiegu drogi krajowej S-11 w granicach administracyjnych Gminy Budzyń – weszła
w życie z dniem podjęcia. Uchwała stanowiła załącznik do wniosku złożonego w siedzibie
GDDKiA o/Poznań, jako opinia, wynik konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie
Gminy Budzyń.
- uchwała Nr IV/49/2019 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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
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do dnia przygotowywanie powyższej informacji nie została jeszcze ogłoszona. Budżet na
2019 r. jest realizowany zgodnie ze zmianami ujętymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr IV/50/2019 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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 IV/51/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie Piła – weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała została przekazana do Ośrodka
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile, celem zawarcia umowy na
udzielenie pomocy finansowej w wysokości 3.400,- zł, z przeznaczeniem na podejmowanie
czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Budzyń.
- uchwała Nr IV/52/2019 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. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu zgodnie
z rozstrzygnięciami zawartymi w powyższej uchwale nadwyżkę środków obrotowych
w wysokości 187.038,92 zł przeznaczy na własne cele statutowe.
- uchwała Nr IV/53/2019 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia
służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budzyń, położonej
w obrębie Budzyń – weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr III/31/2019 Rady Gminy
Budzyń w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Budzyń, położonej w obrębie Budzyń, z dnia 6 lutego 2019 r., po dokonaniu zmiany
powyższą uchwałą, funkcjonuje w obrocie prawnym z prawidłowym nr działki 2178.
Podczas obrad V Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 24 kwietnia
2019 r. podjętych zostało ogółem 10 uchwał. Ich realizacja przedstawia się następująco:
- uchwała Nr V/54/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości i zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu – weszła w życie z
dniem podjęcia. Na podstawie podjętej uchwały wydano Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta
Gminy Budzyń z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia. Następnie zostanie sporządzony protokół uzgodnień z ENEA
Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji w Poznaniu, w celu zbycia działki Nr 2298/2, o pow.
0,0073 ha, położonej przy ul. Marszałka Piłsudskiego w Budzyniu.
- uchwała Nr V/55/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wyszynki, stanowiącej
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własność Gminy Budzyń - weszła w życie z dniem podjęcia. Sporządzono wycenę działki Nr
297/1, o pow. 0,0176 ha, położonej w Wyszynkach. Na podstawie podjętej uchwały wydano
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Budzyń, z dnia 10 maja 2019 r., w sprawie ogłoszenia
wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Następnie zostanie sporządzony protokół
uzgodnień z potencjalnym nabywcą, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia umowy
notarialnej na sprzedaż wymienionej działki.
- uchwała Nr V/56/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia planu sieci oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Budzyń, od dnia 1 września 2019 roku – została przekazana do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 4658 w dniu 7
maja 2019 r.
Uchwała została również umieszczona na tablicach ogłoszeń szkół podstawowych w Gminie
Budzyń oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Budzyń. Plan sieci oraz granice obwodów
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Budzyń, określone w uchwale,
zaczęły obowiązywać od 1 września 2019 r.
- uchwała Nr V/57/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
kryteriów wyboru przedsięwzięcia do dofinansowania, trybu postępowania przy udzielaniu
dotacji i sposobu jej rozliczania – została przekazana do

ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 4493 w dniu
30 kwietnia 2019 r. Niniejsza uchwała nie weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia,
w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym RIO, które swoją uchwałą Nr 10/647/2019
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, z dniu 8 maja 2019 r., orzekło o jej
nieważności i wyeliminowaniu z obrotu prawnego.
- uchwała Nr V/58/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Budzyń – została
przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie
została ogłoszona pod poz. 4494, w dniu 30 kwietnia 2019 r. Niniejsza uchwała nie weszła w
życie po 14 dniach od ogłoszenia, w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym RIO, które
swoją uchwałą Nr 10/648/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
z dniu 8 maja 2019 r., orzekło o jej nieważności i wyeliminowaniu z obrotu prawnego.
- uchwała Nr V/59/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie zarządzenia na terenie Gminy
Budzyń poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz
wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – została
przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie
została ogłoszona pod poz. 4495, w dniu 30 kwietnia 2019 r. Niniejsza uchwała nie weszła w
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życie po 14 dniach od ogłoszenia, w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym RIO, które
swoją uchwałą Nr 10/650/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,
z dniu 8 maja 2019 r., orzekło o jej nieważności i wyeliminowaniu z obrotu prawnego.
- uchwała Nr V/60/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie przeprowadzenia wyborów
uzupełniających sołtysa – weszła w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z ustaleniami zawartymi
w uchwale, w dniu 10 maja 2019 r. zostało zwołane

w Prośnie zebranie wyborcze

uzupełniające sołtysa, na którym, w wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów
uzupełniających wybrano sołtysa sołectwa Prosna p. Ewelinę Mizgalską.
- uchwała Nr V/61/2019 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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 pod poz. 4659, w dniu 7 maja 2019 r. Budżet na 2019 r. jest realizowany
zgodnie ze zmianami ujętymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr V/62/2019 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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 V/63/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie zaciągnięcia

pożyczki

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – weszła w życie z dniem podjęcia.
Niniejsza uchwała stanowi podstawę

do zaciągnięcia przez Gminę Budzyń pożyczki

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, w wysokości 450.000,- zł, na realizację
zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w Podstolicach (Nr 01548 P)”.

Podczas obrad VI Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 28 maja
2019 r. podjętych zostało ogółem 8 uchwał. Ich realizacja przedstawia się następująco:
- uchwała Nr VI/64/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,
gdzie została ogłoszona pod poz. 5410 w dniu 3 czerwca 2019 r. i wejdzie w życie 14 dni po
ogłoszeniu tj.

18 czerwca 2019 r. Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi w sposób: selektywny w wysokości 15,- zł i nieselektywny w wysokości 30,zł, określone niniejszą uchwałą, zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2019 r.
- uchwała Nr VI/65/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń w rejonie ulic: Rogozińskiej i Gimnazjalnej została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,
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gdzie została ogłoszona pod poz. 5417 w dniu 4 czerwca 2019 r. i wejdzie w życie 14 dni po
ogłoszeniu tj. 19 czerwca 2019 r. Uchwała umożliwia zagospodarowanie terenu w rejonie
ulic: Rogozińskiej i Gimnazjalnej w Budzyniu, zgodnie z zamierzeniami inwestora,
zawartymi w rozstrzygnięciach podjętej uchwały.
- uchwała Nr VI/66/2019 Rady Gminy Budzyń zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia
na terenie Gminy Budzyń poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso - została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 5418 w dniu 4 czerwca 2019 r. i wejdzie
w życie 14 dni po ogłoszeniu tj. 19 czerwca 2019 r. Zaktualizowany załącznik do uchwały,
stanowiący wykaz sołtysów z terenu Gminy Budzyń, umożliwi wyznaczonym na inkasentów
sołtysom pobierać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- uchwała Nr VI/67/2019 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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 pod poz. 5419 w dniu 4 czerwca 2019 r. Budżet Gminy na 2019 r.
realizowany jest zgodnie ze zmianami zawartymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr VI/68/2019 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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 ze zmianami zapisanymi w tej uchwale.
- uchwała Nr VI/69/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Budzyń wotum zaufania za rok 2018 – weszła w życie z dniem podjęcia.
Przyjęcie powyższej uchwały jest konsekwencją akceptacji raportu o stanie Gminy Budzyń za
2018 r.
- uchwała Nr VI/70/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2018 r. –
weszła w życie z dniem podjęcia. W uchwale tej Rada Gminy zatwierdziła złożone
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2018 r.
- uchwała Nr VI/71/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Budzyń za 2018 r. – weszła w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z rozstrzygnięciami
zawartymi w uchwale Wójt Gminy Budzyń w dalszym ciągu sprawuje swój mandat.

Podczas obrad VII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 27 czerwca
2019 r. podjętych zostało ogółem 8 uchwał. Ich realizacja przedstawia się następująco:
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- uchwała Nr VII/72/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
kryteriów wyboru przedsięwzięcia do dofinansowania, trybu postępowania przy udzielaniu
dotacji i sposobu jej rozliczania - została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 6423, w dniu 4 lipca 2019
r. i weszła w życie w dniu 19 lipca 2019 r. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.
Podjęta uchwała pozwala na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Budzyń w
wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 200 tys. zł,
na budowę ścieżki rowerowej do Dziewoklucza.
- uchwała Nr VII/73/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Budzyń - została
przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie
została ogłoszona pod poz. 6424, w dniu 4 lipca 2019 r. i weszła w życie w dniu 19 lipca
2019 r. Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.
Podjęta uchwała pozwala na udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Budzyń dla spółki
wodnej działającej na terenie Gminy Budzyń, w wysokości 60% wartości wykonanych robót,
lecz nie więcej niż 25 tys. zł.
- uchwała Nr VII/74/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie powołania zespołu do wydania
opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników – weszła w życie z dniem podjęcia. Powołany
Zespół w dniu 3 września 2019 r. dokonał oceny zgłoszonych kandydatów na ławników
z terenu Gminy Budzyń i wydał stosowną opinię w tej sprawie. Opinia Zespołu została
przedstawiona na Sesji Rady Gminy Budzyń, przy wyborze kandydata na ławnika do sądu
powszechnego.
- uchwała Nr VII/75/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XVII/136/2016 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 czerwca 2016 r. – weszła w życie z dniem
podjęcia. Z tym dniem uchylona uchwała Rady Gminy Budzyń nie funkcjonuje już w obrocie
prawnym.
- uchwała Nr VII/76/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość - weszła
w życie z dniem podjęcia. Na podstawie powyższej uchwały, na długotrwale dzierżawione
grunty wymienione w załączniku do uchwały, na które w 2019 roku kończą się umowy
dzierżawy, zostają przedłużone na kolejny okres - do 3 lat.
- uchwała Nr VII/77/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umów najmu nieruchomości z ich dotychczasowymi najemcami - weszła w życie z dniem
podjęcia. Na podstawie powyższej uchwały dotychczasowym najemcom garaży, położonych
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w Budzyniu na działkach nr 2197 i nr 2195, umowy najmu zostają przedłużone na kolejne 3
lata.
- uchwała Nr VII/78/2019 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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 pod poz. 6425 w dniu 4 lipca 2019 r. Budżet Gminy na 2019 r. realizowany
jest zgodnie ze zmianami zawartymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr VII/79/2019 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata o zmianie uchwały 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 ze zmianami zapisanymi w tej uchwale.
Podczas obrad VIII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 25 września
2019 r. podjętych zostało ogółem 14 uchwał. Ich realizacja przedstawia się następująco:
- uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia projektów: herbu,
flagi i pieczęci Gminy Budzyń – weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała została wysłana
do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komisji Heraldycznej w Warszawie,
w celu wydania opinii o wzorach naszych symboli. Pozytywna opinia Komisji pozwoli na
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia: herbu, flagi i pieczęci Gminy Budzyń. Do dnia
dzisiejszego Komisja Heraldyczna nie ustosunkowała się ostatecznie w fomie

opinii

o wzorach naszych symboli.
- uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Budzyń - weszła w życie
z dniem podjęcia. Uchwała jest w trakcie realizacji. Dokonano wyceny nieruchomości
niezabudowanej o nr ewid. 44/4, o pow. 0,0436 ha, położonej w Bukowcu, stanowiącej
własność Gminy Budzyń, celem określenia jej wartości do sprzedaży, w trybie przetargu
publicznego, nieograniczonego, z zachowaniem przepisów szczególnych.
- uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Budzyń - weszła w życie z dniem
podjęcia. Uchwała jest w trakcie realizacji. Dokonano wyceny nieruchomości zabudowanej
o nr ewid. 205/3, o pow. 0,0862 ha, położonej w Prośnie, stanowiącej własność Gminy
Budzyń, celem określenia jej wartości

do sprzedaży, w trybie przetargu publicznego,

nieograniczonego z zachowaniem przepisów szczególnych.
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- uchwałę Nr VIII/83/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na
bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Budzyń, stanowiących
własność Gminy Budzyń - weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała jest w trakcie
realizacji. Dokonano wyceny działek o nr ewid. : 1929/2 o pow. 0,0224 ha oraz 1929/3
o pow. 0,0382 ha, położonych w Budzyniu, celem określenia ich wartości do sprzedaży,
w trybie bezprzetargowym, z zachowaniem przepisów szczególnych.
- uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości użytkownikowi wieczystemu - weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała jest
w trakcie realizacji. Dokonano wyceny nieruchomości gruntowej o nr ewid. : 304/29 o pow.
0,0248 ha, położonej w Budzyniu, celem określenia jej wartości do sprzedaży, w trybie
bezprzetargowym, z zachowaniem przepisów szczególnych, na rzecz użytkownika
wieczystego.
- uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości użytkownikowi wieczystemu - weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała jest
w trakcie realizacji. Dokonano wyceny nieruchomości gruntowych o nr ewid. : 163/2 oraz
163/3 o łącznej pow. 0,1545 ha, położonych w Wyszynach, celem określenia ich wartości do
sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, z zachowaniem przepisów szczególnych, na rzecz
użytkownika wieczystego.
- uchwała Nr VIII/86/2019 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, gdzie została ogłoszona pod poz. 8298, w dniu
3 października 2019 r. i weszła w życie w dniu 18 października 2019 r. Od tego dnia
obowiązują ustalenia powyższego regulaminu, w zakresie

dodatku funkcyjnego dla

nauczycieli, zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w uchwale.
- uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - została przekazana do ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz.
8299, w dniu 3 października 2019 r. i weszła w życie w dniu 18 października 2019 r. Od tego
dnia obowiązuje opłata w wysokości 50,- zł za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
na terenie Gminy Budzyń.
- uchwała Nr VIII/88/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie wprowadzenia wniosku
o wypłatę dodatku energetycznego - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 8300, w dniu
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3 października 2019 r. i weszła w życie w dniu 18 października 2019 r. Od tego dnia
obowiązuje w naszej Gminie wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, zgodny
z załącznikiem do powyższej uchwały.
- uchwała Nr VIII/89/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
Gminy Budzyń – weszła w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z posiadaną wiedzą
Przewodniczący Rady Gminy Budzyń zawiadomił wnoszącą skargę o sposobie jej
załatwienia.
- uchwała Nr VIII/90/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyboru ławnika do Sądu
Rejonowego w Wągrowcu na kadencję 2020-2023 – weszła w życie z dniem podjęcia.
Informacja o wybranym ławniku do Sądu Rejonowego w Wągrowcu, p. Annie Ewie
Cybulskiej,

została przekazana do powyższego Sądu, wraz z całą dokumentacją.

Powiadomiono również Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu o nie
zgłoszeniu się żadnego kandydata, a także powiadomiono obydwie kandydatki na ławnika
o dokonanym wyborze ławnika, zgodnie z zapisami tej uchwały.
- uchwała Nr VIII/91/2019 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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 pod poz. 8301 w dniu 3 października 2019 r. Budżet Gminy na 2019 r.
realizowany jest zgodnie ze zmianami zawartymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr VIII/92/2019 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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 ze zmianami zapisanymi w tej uchwale.
- uchwała Nr VIII/93/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie przeznaczenia umorzonej
części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu - weszła w życie z dniem podjęcia. Umorzona kwota w wysokości 180.000,- zł
została przeznaczona, zgodnie z zobowiązaniami, na proekologiczne zadanie pod nazwą:
„Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dziewoklucz”.
Podczas obrad IX Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 29
października

2019 r.

podjętych

zostało

ogółem

8

uchwał.

Ich

realizacja

przedstawia się następująco:
- uchwała Nr IX/94/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie przeprowadze
nia konsultacji społecznych dotyczących nadania miejscowości Budzyń statusu miasta –
weszła w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z postanowieniami uchwały rozpoczęły się
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konsultacje z mieszkańcami Gminy Budzyń, które będą przeprowadzane w dniach od
1 grudnia 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. przez pełnomocników ds. konsultacji. Mają one na
celu uzyskanie opinii mieszkańców nt. przywrócenia praw miejskich Budzyniowi.
- uchwała Nr IX/95/2019 Rady Gminy Budzyń zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla
radnych – weszła w życie z dniem podjęcia i będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Od
tego dnia, za uczestnictwo w pracach Rady Gminy Budzyń, w zależności od pełnionej
funkcji, radni

będą otrzymywać diety w wysokości zgodnej z ustaleniami zawartymi

w niniejszej uchwale.
- uchwała Nr IX/96/2019 Rady Gminy Budzyń zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla
sołtysów - weszła w życie z dniem podjęcia i będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Od
tego dnia sołtysom,

z tytułu

wykonywania obowiązków w swoich sołectwach, będzie

przysługiwała miesięczna dieta w wysokości 500,- zł.
- uchwała Nr IX/97/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie ustalenia stawek podatku od
nieruchomości - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 9313, w dniu 7 listopada 2019 r. Uchwała
zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. i od tego dnia podatek od nieruchomości na
2020 r., na terenie Gminy Budzyń, będzie naliczany zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi
w uchwale.
- uchwała Nr IX/98/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 w Gminie
Budzyń - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 9314, w dniu 7 listopada 2019 r. i weszła
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Uchwała ma zastosowanie w roku
podatkowym 2020 i będzie podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2020 r.
- uchwała Nr IX/99/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Budzyń – weszła w życie z dniem podjęcia. Podjętą uchwałą rozpoczęto procedurę
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Podstolice,
w celu zagospodarowania działki nr 236/1, zgodnie z zamierzeniami inwestora.
- uchwała Nr IX/100/2019 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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 pod poz. 9315 w dniu 7 listopada 2019 r. Budżet Gminy na 2019 r.
realizowany jest zgodnie ze zmianami zawartymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr IX/101/2019 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2019 – 2024 - weszła w życie
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z dniem podjęcia. Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Gminy Budzyń realizowane są
w 2019 r. zgodnie ze zmianami zapisanymi w tej uchwale.
Podczas obrad X Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2019 r.
podjętych zostało ogółem 15 uchwał. Ich realizacja przedstawia się następująco:
- uchwała Nr X/102/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie Programu 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 2020
rok – Wojewoda Wielkopolski Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 22 stycznia 2020 r.
orzekł nieważność uchwały.
- uchwała Nr X/103/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 - weszła w życie
z dniem podjęcia. Program będzie realizowany w 2020 r. zgodnie z rozstrzygnięciami
zawartymi w uchwale.
- uchwała Nr X/104/2019 Rady Gminy Budzyń zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Budzyń – została
przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
i wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. Po tym terminie będą obowiązywać
stawki za zajęcie pasa drogowego, zawarte w powyższej uchwale.
- uchwała

Nr

X/105/2019

Rady

Gminy

Budzyń

zmieniająca

uchwałę

w sprawie przystąpienia przez Gminę Budzyń do Spółki „Międzygminne Składowisko
Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Wągrowcu” – weszła w życie z dniem podjęcia.
W wyniku podjęcia uchwały umożliwiono Spółce Kopaszyn uzyskanie dofinansowania na
modernizację Zakładu.
- uchwała Nr X/106/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie wystąpienia Gminy Budzyń ze
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich – wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2020 r. Z tym dniem Gmina Budzyń występuje ze Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Nadnoteckich.
- uchwała Nr X/107/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchylenia uchwały Nr
III/11/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie powołania
przedstawicieli Gminy Budzyń do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich –wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Uchwała ta jest konsekwencją poprzedniej uchwały,
w związku z tym uchylenie uchwały o powołaniu przedstawicieli Gminy Budzyń do
Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Nadnoteckich następuje z dniem 1 stycznia 2020 r.
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- uchwała Nr X/108/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy
Budzyń uprawnienia do ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z gminnego obiektu
użyteczności publicznej – toalety gminnej - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia. Po tym terminie Wójt Gminy Budzyń będzie mógł ustalić wysokość opłaty za
korzystanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej – toalety gminnej - Wojewoda
Wielkopolski Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 22 stycznia 2020 r. orzekł nieważność
uchwały.
- uchwała Nr X/109/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Podstolice – weszła w życie z dniem
podjęcia.

Uchwałą tą rozpoczęto procedurę uchwalenia planu zagospodarowania

przestrzennego dla obrębu Podstolic, określonego na załączonej do uchwały mapie.
- uchwała Nr X/110/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Wyszyny - weszła w życie z dniem
podjęcia.

Uchwałą tą rozpoczęto procedurę uchwalenia planu zagospodarowania

przestrzennego dla obrębu Wyszyn, określonego na załączonej do uchwały mapie.
- uchwała Nr X/111/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Nowa Wieś Wyszyńska- weszła
w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą tą rozpoczęto procedurę uchwalenia planu

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nowa Wieś Wyszyńska, określonego na
załączonej do uchwały mapie.
- uchwała Nr X/112/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Prosna - weszła w życie z dniem
podjęcia.

Uchwałą tą rozpoczęto procedurę uchwalenia planu zagospodarowania

przestrzennego dla obrębu Prosna, określonego na załączonej do uchwały mapie.
- uchwała Nr X/113/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Bukowiec - weszła w życie z dniem
podjęcia.

Uchwałą tą rozpoczęto procedurę uchwalenia planu zagospodarowania

przestrzennego dla obrębu Bukowiec, określonego na załączonej do uchwały mapie.
-uchwała Nr X/114/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Grabówka - weszła w życie z dniem
podjęcia.

Uchwałą tą rozpoczęto procedurę uchwalenia planu zagospodarowania

przestrzennego dla obrębu Grabówka, określonego na załączonej do uchwały mapie.
- uchwała Nr X/115/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – działka nr 1006/5 w Budzyniu weszła w życie z dniem podjęcia.

Uchwałą tą rozpoczęto procedurę uchwalenia planu
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zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr ewid. 1006/5 położoną w obrębie
Budzyń.
- uchwała Nr X/116/2019 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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. Budżet
Gminy na 2019 r. realizowany jest zgodnie ze zmianami zawartymi w powyższej uchwale.
Podczas obrad XI Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 30 grudnia
2019 r. podjęte zostały ogółem 4 uchwały. Ich realizacja przedstawia się następująco:
- uchwała Nr XI/117/2019 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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. Budżet
na 2019 r. został zrealizowany zgodnie ze zmianami ujętymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr XI/118/2019 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2019 – 2024 - weszła w życie
z dniem podjęcia. Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Gminy Budzyń zrealizowane
zostały w 2019 r. zgodnie ze zmianami zapisanymi w tej uchwale.
- uchwała Nr XI/119/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchwalenia

Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2020 – 2025 - weszła w życie z dniem podjęcia.
Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Gminy Budzyń realizowane są w 2020 r. zgodnie
z zapisami tej uchwały.
- uchwała Nr XI/120/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Budzyń na 2020 rok - weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana do ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Budżet Gminy Budzyń na 2020 r.
realizowany jest zgodnie z zapisami podjętej uchwały.
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VIII. DEMOGRAFIA I BEZROBOCIE
Według stanu na 31 grudnia 2019 r. liczba ludności Gminy Budzyń wyniosła 8 446 osoby,
z czego 49,94% stanowiły kobiety, a 50,06% mężczyźni. Liczba ludności gminy stanowi
17,6 % ludności powiatu, 0,24% ludności województwa. Struktura ludności gminy
przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 21,22%, osoby
w wieku produkcyjnym 61,44%, a w wieku poprodukcyjnym 17,34%. W roku 2018 liczba
ludności wzrosła o 0,35% w stosunku do roku 2017, natomiast w 2019 roku liczba ludności
zmniejszyła się o 0,15 % w stosunku do roku 2018.
Liczba ludności na terenie Gminy Budzyń w podziale na poszczególne sołectwa.

Sołectwo Brzekiniec: wieś Brzekiniec
Budzyń

211
4 477

Sołectwo Bukowiec: wieś Bukowiec, wieś Nowa Wieś Wyszyńska

425

Sołectwo Dziewoklucz: wieś Dziewoklucz

414

Sołectwo Grabówka: wieś Grabówka

153

Sołectwo Kąkolewice: wieś Kąkolewice

193

Sołectwo Nowe Brzeźno: wieś Nowe Brzeźno

240

Sołectwo Ostrówki: wieś Ostrówki

217

Sołectwo Podstolice: wieś Podstolice

307

Sołectwo Prosna: wieś Prosna

406

Sołectwo Sokołowo Budzyńskie: wieś Popielno, wieś Sokołowo Budzyńskie

504

Sołectwo Wyszynki: wieś Niewiemko, wieś Wyszynki

128

Sołectwo Wyszyny: wieś Wyszyny

771
8 446

(źródło: ewidencja ludności Urzędu Gminy Budzyń wg. stan na dzień 31.12.2019 r.)
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Mieszkańcy miejscowości Budzyń w podziale na płeć i grupy wiekowe.
Zestawienie informacyjne o osobach z bazy Rejestru Mieszkańców
Miejscowość, ulica
BUDZYŃ
AKACJOWA
BORÓWKOWA
BUGAJE
CECHOWE
CHODZIESKA
CICHA
CZEREŚNIOWA
DĘBOWA
DWORCOWA
FABRYCZNA
GEN. STANISŁAWA TACZAKA
GIMNAZJALNA
GUMOWA
JAGODOWA
JEŻYNOWA
JODŁOWA
KLONOWA
KSIĘDZA STRUKA
KWIATOWE
LEONA NAPIECKA
LEŚNA
LIPOWA
ŁUCJANOWO
MARGONIŃSKA
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO
MODRZEWIOWA
NOWE BUDY

Razem Wiek < Dorośli
18 lat
4477
958
3519
18
8
10
0
0
0
139
25
114
28
5
23
208
44
164
34
8
26
39
12
27
41
12
29
264
65
199
0
0
0
4
0
4
68
21
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
2
12
5
7
7
0
7
340
59
281
24
10
14
88
20
68
126
30
96
34
5
29
242
47
195
177
39
138
0
0
0
17
4
13

0-6
K
183
0
0
3
1
7
1
1
4
14
0
0
4
0
0
0
0
1
0
8
2
5
10
1
9
3
0
0

7 - 15
M
177
1
0
5
1
8
2
0
1
13
0
0
7
0
0
0
0
0
0
11
5
5
6
1
6
4
0
1

K
244
1
0
9
0
13
3
5
3
19
0
0
3
0
0
0
0
3
0
15
1
3
7
1
18
12
0
0

M
273
4
0
6
3
13
2
4
4
12
0
0
6
0
0
0
2
1
0
15
2
4
5
2
9
17
0
3

16 - 19
20 - 60 20 - 65 Pow. 60 Pow. 65
K
M
K
M
K
M
86
98
1272
1396
514
236
0
2
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
42
38
23
5
0
0
9
9
2
3
3
6
56
64
29
9
1
0
7
8
6
4
2
1
12
11
2
1
1
0
13
12
1
2
3
11
68
82
28
14
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
1
1
23
19
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
3
3
1
0
0
0
2
3
1
1
10
8
105
108
37
23
0
0
5
7
1
1
2
4
24
32
7
2
3
4
40
34
10
7
0
0
12
12
4
1
6
2
81
76
20
15
2
5
51
56
18
10
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
3
0

Razem
K
M
2299 2178
6
12
0
0
81
58
12
16
108 100
18
16
22
17
22
19
132 132
0
0
2
2
35
33
0
0
0
0
0
0
1
3
8
4
3
4
175 165
9
15
41
47
70
56
18
16
134 108
86
91
0
0
8
9

Miejscowość, ulica
OGRODOWA
OLIMPIJCZYKÓW
OLSZYNKOWA
ORLIKOWA
OSIEDLE WIERZBOWE
PARK GLINKI
PARKOWA
PIASKI
PLAC WOLNOŚCI
POWSTAŃCÓW
WIELKOPOLSKICH
POZIOMKOWA
PRZEMYSŁOWA
PRZYLESIE
ROGOZIŃSKA
RYNKOWA
SADOWA
SŁONECZNE
SOSNOWA
SPORTOWA
STRAŻACKA
ŚWIERKOWA
TENISOWA
WĄGROWIECKA
WIELKOPOLSKA
WIERZBOWE
WIŚNIOWA
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
WRZOSOWA
WYBUDOWANIE
ZAUŁEK

Razem Wiek < Dorośli
18 lat
19
1
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
9
16
226
57
169
0
0
0
52
9
43
0
92
13
245
290
20
235
0
19
68
0
0
167
0
593
22
131
3
157
4

0
22
6
50
66
3
43
0
8
18
0
0
36
0
116
3
15
1
33
2

0
70
7
195
224
17
192
0
11
50
0
0
131
0
477
19
116
2
124
2

0-6
K

7 - 15
M

K

M

0
0
0
0
0
0
4
5
0
1

0
0
0
0
0
0
1
14
0
1

1
0
0
0
0
0
0
19
0
3

0
0
0
0
0
0
4
17
0
4

0
5
3
11
12
1
12
0
1
2
0
0
4
0
27
0
4
1
6
1

0
3
1
8
9
0
6
0
1
5
0
0
6
0
25
2
4
0
8
1

0
6
0
10
18
1
14
0
2
5
0
0
9
0
18
0
3
0
9
0

0
5
2
17
20
0
9
0
4
4
0
0
15
0
35
0
3
0
9
0

16 - 19
K
M
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
1
0
7
6
0
1
0
0
5
0
0
3
0
12
0
0
0
5
0

0
0
0
0
0
0
0
3
0
0

0
3
0
3
8
1
2
0
0
2
0
0
4
0
11
1
3
0
3
0

20 - 60 20 - 65 Pow. 60 Pow. 65
K
M
K
M
7
8
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
6
1
1
66
78
12
6
0
0
0
0
13
18
8
4
0
26
4
68
72
8
61
0
6
17
0
0
42
0
169
10
36
1
40
1

0
28
3
78
89
9
81
0
5
20
0
0
47
0
166
7
47
1
49
1

0
10
0
33
39
0
36
0
0
7
0
0
24
0
87
1
22
0
19
0

0
5
0
11
17
0
13
0
0
1
0
0
13
0
43
1
9
0
9
0

Razem
K
M
10
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
12
108 118
0
0
25
27
0
48
7
129
147
10
124
0
9
36
0
0
82
0
313
11
65
2
79
2

0
44
6
116
143
10
111
0
10
32
0
0
85
0
280
11
66
1
78
2

Miejscowość, ulica
ZIELONE
Razem

Razem Wiek < Dorośli
18 lat
182
39
143
4477
958
3519

0-6
K
9
183

7 - 15
M
5
177

K
10
244

TABELA
(żródło: ewidencja ludności Urzędu Gminy Budzyń wg. stanu na dzień 31.12.2019 r.)

M
11
273

16 - 19
20 - 60 20 - 65 Pow. 60 Pow. 65
K
M
K
M
K
M
2
6
51
68
16
4
86
98
1272
1396
514
236

Razem
K
M
88
94
2299 2178

Na podstawie danych przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży poziom
bezrobocia na terenie powiatu chodzieskiego oraz Gminy Budzyń na dzień 31.12.2019 r.
przedstawiają się następująco:
- stopa bezrobocia w powiecie chodzieskim wynosiła 7,0 %
- liczba osób bezrobotnych w powiecie chodzieskim wynosiła ogółem 1402 osoby, w tym 857
kobiet.
Na koniec 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chodzieży zarejestrowanych
było 207 osób bezrobotnych z Gminy Budzyń (142 kobiety), w tym:
- 32 osoby bezrobotne posiadały prawo do zasiłku ( w tym 19 kobiet)
- 43 osoby bez kwalifikacji zawodowych
- 29 osób bez doświadczenia zawodowego
- 53 kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
- 49 osób do 30 roku życia
- 86 osób długotrwale bezrobotnych
- 55 osób powyżej 50 roku życia
- 13 osób niepełnosprawnych.
Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych oraz liczba osób bezrobotnych z
prawem do zasiłku w 2019 r. – powiat chodzieski
Status
Bezrobotni ogółem

Ogółem

Mężczyźni

Kobiety

1 402

545

857

Bezrobotni z prawem do
zasiłku

253

100

153

Długotrwale bezrobotni

635

194

441
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Wykres prezentuje liczbę osób bezrobotnych, liczbę bezrobotnych długotrwale oraz liczbę
osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, ogółem i w podziale na płeć. Wizualizacja
prezentuje powiat na tle województwa, powiat na tle kraju – powiat chodzieski
Powiat
Status

Kobiety

Województwo

Mężczyźni

Osoby bezrobotne ogółem

857

545

Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku

153

Osoby długotrwale bezrobotne

441

Kobiety

Polska

Mężczyźni

Kobiety
481 023

Mężczyźni

28 618

18 678

388 129

100

5 803

3 466

82 434

60 520

194

12 458

6 002

259 183

174 459
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IX. EDUKACJA
W Gminie Budzyń w roku 2019 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 2019 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:

prowadzenie

ksiąg

rachunkowych,

rozliczanie

inwentaryzacji, wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych, 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 płac, organizowanie wypłat wynagrodzeń i wystawianie
zaświadczeń dla pracowników obsługiwanych placówek, prowadzenie spraw
kadrowych obsługiwanych jednostek;
e) sporządzanie wymaganych sprawozdań z zakresu realizowanych zadań finansowych,
funduszu płac i zatrudnienia we współpracy z dyrektorami placówek;
f) obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
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g) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
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 2019 przedstawia się następująco:
1. Darmowe podręczniki – dotacja w wysokości - 67 077,27 zł.
Zakupione podręczniki – przewidzany okres użytkowania wynosi 3 lata, ćwiczenia na 1 rok.
2. Wyjazdy na basen – 84 uczniów z kl III. SP Budzyń – 66 uczniów, SP Wyszyny – 18
uczniów. Grupy max. 15 osobowe. Każda grupa realizuje 20 godz. kursu podczas 10
wyjazdów, po 2 godz. lekcyjne. Zajęcia realizowane były we wtorki, środy i czwartki w godz.
od 12:00 do 14:00. Koszty na 1 uczestnika rozkładają się w sposób następujący:
Wielkopolskie Zrzeszenie LZS – 180 zł, Gmina Budzyń – 165 zł. Okres realizacji programu –
IX-XI.
3. Szkolny Klub Sportowy – realizacja zadania I-XI. Ilość grup: SP Budzyń – 3 grupy, SP
Wyszyny – 1 grupa. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez min. 35 tygodni
w terminie 02.01.2019 do 15.12.2019 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 – 50,00 zł.
Wkład organu prowadzącego – 1 300,00 zł na grupę x 5 grup - 5 200,00 zł.
4. „Posiłek w szkole i w domu” – Podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dotacje
z programu „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach projektu zakupiono wyposażenie do
jadalni w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach na kwotę 30 141,25 zł,
z czego kwota 24 113,00 została pokryta z środków z dotacji, pozostała kwota 6 028,25 zł to
wkład własny gminy.
5. Stypendia i zasiłki szkolne wypłacono na kwotę 24 396,00 zł., 80 % kosztów wypłacone
było z dotacji tj. 19 516,80 zł, udział własny gminy wyniósł 20% tj. 4 879,20 zł. Stypendia
i zasiłki zostały przyznane na miesiące I-IV 2019 r. i w

miesiącach IX –XII 2019 r.

Wpłynęło 39 wniosków: 21 wniosków w miesiącach I-IV, 18 wniosków w miesiącach IXXII.
Stypendia i zasiłki były przyznawane wg progów dochodowych:
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I próg dochód do 332,64 zł
II próg dochód od 332,65 zł – 438,24 zł
III próg dochód od 438,25 do 528,00 zł
6.

Dofinansowanie

z tytułu

kosztów

kształcenia

młodocianych

pracowników

z dofinansowania skorzystało 17 pracodawców. Wystawiono 21 decyzji na kwotę 151 848,82
zł.
7. Dowozy uczniów do szkół dokonywany był przez nastepujących przewoźników:
PKS – w 2019 r. odbył się przetarg na dowozy dzieci do placówek oświatowych na terenie
gminy Budzyń, na rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021, który wygrało Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Pile. Dowozy odbywają się na 7 trasach, dowożąc dzieci
uczęszczające do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Budzyniu. Wartość
umowy to 428 120 zł. Miesięcznie kupowaliśmy średnio 157 szt. biletów miesięcznych co
stanowiło kwotę 21 753,50 miesięcznie (dotyczy miesięcy IX-XII). Cena 1 biletu
miesięcznego wynosi 138,55 zł.
Gimbus - dzienna trasa około 170 km. Autobus (kierowca) realizuje dowóz poranny uczniów
Szkoły Podstawowej w Wyszynach na 4 trasach, odwozy realizowane są na 6 trasach. W tym
realizowany jest dowóz poranny uczennicy niepełnosprawnej do Szkoły Specjalnej
w Gębicach, odwóz w czwartki i piątki, pozostałe dni realizuje odwóz PKS koszt średnio
628,00 zł..
JAN–BUS – dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia w świetlicy terapeutycznej –
miesięczny koszt w 2019 r. wyniósł średnio 890,46 zł., oraz dowóz uczniów
niepełnosprawnych do przedszkola i szkoły specjalnej w Chodzieży – miesięczny koszt
4 701,06 zł. Zwroty kosztów przejazdu dla rodziców dzieci niepełnosprawnych za rok 2019
wyniósł 23 760,28 zł co stanowiło miesięcznie koszt 2 3760,03 zł. Ze zwrotu korzystało
siedmioro rodziców. Jedno z dzieci niepełnosprawnych z Sokołowa Budzyńskiego uczęszcza
do Zespołu Szkół Specjalnych w Miłowodach i dowożone jest przez Zakład Usług
Komunalnych

i Transportowych Henryk Siwiński „ZUKiT” z Rogoźna zgodnie

z porozumieniem zawartym z gminą Rogoźno. Koszt dowozu dziecka to miesięcznie
2 836,60 zł.
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IX.2. Działalność Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu oraz
sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019
Najważniejsze osiągnięcia w roku 2019/2020:
1. Nadanie Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich nowego sztandaru.
2. Zrealizowanie szeregu zadań związanych ze 100 - leciem odzyskania przez Polskę
niepodległości. Najważniejsze z nich to: bicie rekordu dla Niepodległej, happening
patriotyczny, przegląd filmów patriotycznych, realizacja projektu „ Budzyń - moja
mała Ojczyzna”, ogólnopolska akcja BohaterON”, spektakl słowno – muzyczny
o strajku szkolnym i o powstaniu w Budzyniu.
3. Bardzo dobre wyniki egzaminu ósmoklasisty. Wszystkie egzaminy uczniowie napisali
na dużo wyższym poziomie niż wynosi średnia szkół powiatu chodzieskiego.
4. Dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego, uzyskanie wyniku powyżej średniej powiatu
z historii i wos - u, j. polskiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki
i j. niemieckiego.
5. Sukcesy w konkursach – 3 laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych
przez Wlkp. Kuratorium Oświaty (najwięcej ze szkół w powiecie), uzyskanie tytułu
laureata w Konkursie „Losy żołnierza”. I XXIII Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce.
6. Sukcesy sportowe - - złoty medal w finale lekkoatletycznych mistrzostw Polski,
podwójne III miejsce w finale mistrzostw Wielkopolski w piłce ręcznej, w kategoriach
dziewcząt klas VI i młodszych oraz klas starszych, zajęcie przez naszą szkołę
9 miejsca w klasyfikacji sportowej szkół woj. wielkopolskiego w której
sklasyfikowano 865 szkół
7. Otwarcie pracowni przyrodniczej w budynku szkoły na ul. Rogozińskiej
Charakterystyka szkoły
Uczniowie: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu w roku
szkolnym 2018/2019 liczyła 624 w tym: 573 uczniów szkoły podstawowej uczących się w 29
oddziałach oraz 51 uczniów gimnazjum uczących się w 3 oddziałach. Średnia liczebność
w oddziale wynosiła 21,5. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Budzyń, Brzekiniec,
Dziewoklucz, Kąkolewice, Ostrówki, Sypniewo, Popielno, Sokołowo Budzyńskie. Wyszyny,
Prosna, Bukowiec, Nowa Wieś Wyszyńska, Wyszynki, Grabówka. Do szkoły dowożono 157
uczniów. Wszyscy uczniowie z obwodu realizowali obowiązek szkolny. Do szkoły
uczęszczało 52 uczniów spoza obwodu szkolnego. Zajęcia szkolne odbywały się na jedną
zmianę. Nauczaniem indywidualnym objęto 3 uczniów, w tym: jedną uczennicę
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z upośledzeniem narządu słuchu, dwóch uczniów z upośledzeniem narządu ruchu, jedna
uczennica z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Jednaścioro uczniów
realizowało indywidualną ścieżkę kształcenia. Jedna uczennica zagrożona niedostosowaniem
społecznym oraz pięciu uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
Kadra pedagogiczna: W szkole pracowało 54 nauczycieli, w tym: 47 nauczycieli
zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, siedem osób w niepełnym wymiarze. Dwie osoby
przebywały na długotrwałym zwolnieniu lekarskim - urlop macierzyński. Wykształcenie
wyższe magisterskie posiadało 55 nauczycieli, jedna osoba ukończyła studia licencjackie.
Awans zawodowy: W szkole pracowało: sześciu nauczycieli kontraktowych, ośmiu
mianowanych i trzydziestu sześciu nauczycieli dyplomowanych. Dwóch nauczycieli bez
stopnia awansu zawodowego. Zadania wynikające z realizacji planu rozwoju zawodowego
realizowało:
na nauczyciela dyplomowanego - 1 nauczyciel,
na nauczyciela mianowanego – 2 nauczycieli,
na nauczyciela kontraktowego - 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,

pracowni

przyrodniczej,

sali

gimnastycznej, gabinetu higieny szkolnej, biblioteki, internetowego centrum informacji
multimedialnej z 8 stanowiskami komputerowymi, pokoju nauczycielskiego, gabinetu
dyrektora, stołówki, kuchni, boiska wielofunkcyjnego.
Baza lokalowa szkoły przy ul. Rogozińskiej 52 - 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.
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Zajęcia: Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski. Dodatkowo wprowadzony był
język niemiecki w klasach IV - VI. Szkoła prowadziła także gimnastykę korekcyjną w kl. IIII, SKS, zajęcia logopedyczne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia
korekcyjno- kompensacyjne. Uczniowie klas III uczestniczyli w projekcie powszechnej nauki
pływania „Umiem pływać” 2018. Uczniowie klas IV – VIII oraz

III G uczestniczyli

w projekcie „SKS” SZS Wielkopolska. Uczniowie klas I - VII oraz III G otrzymali bezpłatne
podręczniki i ćwiczenia.
Administracja i obsługa: W szkole zatrudnionych było 21 pracowników obsługi, w tym: 2
sekretarzy

szkoły,

pracownik

biurowy,

2

woźnych

-

konserwatorów,

prac

ds.

audiowizualnych, intendent, 11 sprzątaczek, 3 prac. 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.
W szkole funkcjonowała stołówka szkolna, w której były wydawane gorące posiłki dla
uczniów:


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 2018/2019:
Rodzaj zajęć
Ilość godzin
Język niemiecki w kl. IV - VI
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Zajęcia rewalidacyjne

18

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

6

Zajęcia specjalistyczne – dysleksja

5

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

4

Logopedia

8

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

2

Nauczanie indywidualne

36

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

12
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Koła zainteresowań

3

Zajęcia sportowe – SKS

12

Zajęcia świetlicowe

48

Razem
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Zajęcia rozwijające uzdolnienia w roku szkolnym 2018/2019 (prowadzone społecznie lub
płatne):
Lp.
Nazwisko i
Tematyka zajęć
Uwagi
imię
prowadzącego
1.
Nowakowski
Koło geograficzne kl. V
1 h tyg.
Mateusz
2.
Świderska
Koło języka angielskiego kl. V
1h tyg.
Monika
3.
Jaremba Anna Koło języka angielskiego kl. VIII
1h tyg.
4.
Elżbieta
Koło matematyczne kl. II
1 h tyg.
Rusiecka
5.
Joanna
Koło przyrodnicze kl. II
1h tyg.
Wróblewska
6.
Czerwińska
Koło matematyczne kl. VIII
1 h tyg.
Anna
Dąbrowska
Kinga
7.
Dajczak Anna Opieka nad UKS „Olimpijczyk”
Dajczak
SKS
4h tyg. (płatne)
Jarosław
8.
Jankowska
Koło szachowe kl. II i V
1h tyg.
Irena
9.
Kalkowska
Koło przyrodnicze i LOP kl. V
1 h tyg., LOP – kilka h
Elżbieta
w mies.
10. Kempińska
Koło teatralne kl. V
1h tyg.
Wanda
11. Szozda Janusz SKS
3h tyg. (płatne)
Zajęcia wyrównawcze w roku szkolnym 2017/2018 (prowadzone społecznie):
Lp.
Nazwisko i imię
Tematyka zajęć
Uwagi
prowadzącego
1.
Adamska Barbara
Zaj. wyrównawcze z chemii i
2h tyg.
matematyki
2.
Czerwińska Anna
Zaj. wyrównawcze z matematyki
X 2017- I
2018
3.
Kępka Alicja
Zaj. wyr. z fizyki
1h tyg.
4.
Ostradecka Oriana
Zaj. wyrównawcze ed.
1h tyg. I sem.
wczesnoszkolna
5.
Pawlak Katarzyna
Zaj. wyr. z matematyki
1h tyg.
Zajęcia wyrównawcze zgodnie z doraźnymi potrzebami prowadziły: W. Ajchsztet, K. Chyży.

122

123

WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ
Średnie ocen uczniów klas I–VIII oraz III G:
Średnia uzyskanych ocen

Klasa

I półrocze
2018/2019

koniec roku
szkolnego
2018/2019

I półrocze
2017/2018

koniec roku
szkolnego
2017/2018

I
II

Oceny opisowe

III
IV a

4,54

4,41

IV b

4,54

4,56

IV c

4,21

4,17

IV d

4,17

4,14

IV e

4,16

4,26

Va

4,23

4,28

4,28

4,28

Vb

4,09

4,22

4,24

4,26

Vc

3,76

3,77

4,04

3,95

Vd

4,07

4,14

4,32

4,31

VI a

4,0

4,01

3,98

3,98

VI b

4,21

4,14

3,96

4,04

VI c

4,03

4,11

4,04

4,02

VII a

3,73

3,74

4,11

4,27

VII b

3,68

3,82

4,01

4,08

VII c

3,71

3,77

4,00

4,25

VIII a

3,5

3,81

3,49

3,73

VIII b

3,83

4,13

3,79

3,81

VIII c

3,73

4,06

3,48

3,61
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III a

3,46

3, 63

3,38

3,38

III b

3,30

3,56

3,1

3,22

III c

3,57

3, 78

3,24

3,23

Średnia ocen w szkole 2018/2019 (I półrocze – 3, 92) , na koniec roku szkolnego 4,02.
Na koniec roku szkolnego 2017/2018 - 4, 02 w I semestrze 2017/18 - 3, 76.
Średnia frekwencja według klas:
Średnia
Lp. Klasa frekwencja
1.

Ia

95,51

2.

Ib

92,7

3.

Ic

94,0

4.

Id

91,4

5.

II a

93,87

6.

II b

91,53

7.

II c

95,4

8. III a

89,4

9. IV a

96,3

10. IV b

93,6

11. IV c

92

12. IV d

94,17

13. IV e

93,2

14. V a

91,7

15. V b

94,3

16. V c

95

17. V d

91,3

18. VI a

90

19. VI b

95,5
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20. VI c

94,4

21. VII a

90

22. VII b

92,4

23. VII c

94,82

24. VIII
a

91

25. VIII
b

91

26. VIII
c

91,85

27. III a

87,71

28. III b

88,37

29. III c

90,80

Średnia frekwencja szkoły na koniec roku szkolnego 2018/2019 : 92,5 %
Średnia frekwencja szkoły w pierwszym semestrze: 94,64
Liczba uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu w kl. IV- VIII i III g – 105 + 9
uczniów z kl. VII- III G do stypendium.

Razem
-

Ib

-

-

Ic

-

-

-

-

II a

-

-

II b

-

-

-

-

Id

II c

Ocena opisowa

-

Fizyka

-

WOS

Ia

Klasa

Wych.
fiz.
Religia

Informa
tyka
Technik
a
EDB

Matem.

Biologia
Przyrod
a
Chemia

Geografi
a

Historia

Zaj. art.

Plastyka

Muzyka

J. niem.

J. polski
J. ang.

Liczba uczniów z ocenami celującymi na koniec semestru:
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III a

-

-

-

IV a

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

7

4

14

IV b

3

2

-

4

-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

3

5

20

IV c

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

3

6

12

IV d

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

IV e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

5

11

Va

-

2

-

-

-

-

1

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

8

4

18

Vb

-

-

-

1

-

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

2

9

Vc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

5

13

Vd

-

-

-

1

2

-

-

-

-

3

-

-

-

5

-

-

-

4

5

20

VI a

-

-

1

2

2

-

2

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

2

2

13

VI b

-

1

1

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

15

VI c

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

7

2

13

VII a

-

-

1

4

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

4

-

16

VII b

-

-

1

3

6

-

-

-

1

4

-

-

-

-

-

-

-

-

3

18

VII c

-

-

1

1

3

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

5

3

15

VIII a -

1

3

2

8

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

3

23

VIII b 1

4

1

10 9

-

2

-

-

-

4

-

2

-

-

1

-

2

3

39

VIII c

-

1

-

7

9

-

1

-

-

-

1

1

2

1

-

1

-

1

2
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III a

1

-

-

-

3 2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

2

14

III b

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

1

7

III c

1

1

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

1

1

3

2

17

2 12 12 2

5

14 2

4

5

74 64 336
/
281

Razem 6 13 9

-

40 54 3 11 2

-

Na zakończenie roku szkolnego zostało wystawionych 281 ocen celujących ( 336 z
ocenami celującymi absolwentów z przedmiotów z lat wcześniejszych , czyli z techniki,
muzyki, plastyki ).

127

Wych.
fiz.
Religia

Z. komp.

EDB

Informat
yka
Technika

Matem.

Fizyka

Chemia

Przyroda

Geografi
a
Biologia

WOS

Historia

Zaj. art.

Plastyka

Muzyka

J. niem.

J. polski
J. ang.

Klasa

Średnie klas z poszczególnych przedmiotów:

Ia
Ib
Ic
Id
II a
II b
II c
III a
IV a 3,91 4,23 4,27 4,73 4,77 - 4,18 -

-

- 4,32 -

- 3,64 4,23 4,59 -

- 4,82 5,18

IV b 4,25 4,46 4,42 4,71 4,71 - 4,25 -

-

-

-

- 4,17 4,5 4,63 -

- 4,92 5,22

IV c 3,38 3,88 3,92 4,71 4,63 -

-

-

- 3,92 -

- 3,46 4,21 4,25 -

- 5,14 5,22

IV d 3,65 4,09 4,09 4,57 4,57 - 3,61 -

-

- 3,96 -

- 3,52 4,43 4,26 -

- 4,59 4,32

IV e 3,74 4 4,21 4,42 4,79 - 3,58 -

-

- 3,89 -

- 4,32 4,05 4,37 -

- 4,67 5,11

3,5

4,5

V a 3,87 4,39 4,09 4,7 4,39 - 3,87 - 3,57 4,17 -

-

- 3,74 4,09 4,52 -

- 5,29 5,05

V b 3,77 3,91 3,95 4,77 4,68 - 3,95 - 3,27 3,82 -

-

- 3,64 4,73 4,36 -

- 4,86 5,10

3,23 3,68 3,86 4,18 4,14 - 3,36 -

3 3,55 -

-

- 2,95 3,32 4,05 -

- 5,05 4,59

V d 3,88 3,88 4,08 4,54 4,38 - 3,46 -

3,5 3,83 -

-

- 3,88 4,17 4,54 -

- 4,79 4,92

Vc

VI a 3,67 3,83 3,57 4,63 4,29 -

3,5

-

-

- 3,79 -

- 3,63

4,21 - 4.08 4,71 4,32

VI b 3,72 4,04 3,58 4,4 4,48 -

3,8

-

-

- 3,84 -

- 3,68

4,44 - 4,04 4,84 4,84

VI c 3,57 4,13 3,3 4,61 4,43 -

4

-

-

- 4,09 -

- 3,70

4,57 - 3,88 4,64 4,45

VII a 3,45 3,86 3,95 4,64 4,86 -

3,5

- 3,36 3,09 - 3,09 2,91 3,14 3,73 -

-

4,71 4,15

VII b 3,25 3,85 3,9 4,55 4,6

3,4

-

-

-

4,33 4,45

VII c 3,33 3,72 3,89 4,83 4,67 - 3,39 - 3,39 3,11 - 2,89 3,06 3 4,11 -

-

4,94 4,44

VIII a 3,13 3,3 4,04 -

-

-

3,9 3,65 - 3,05 3,15 3,35 4,1

- 3,26 3,57 3,48 3,17 -

3 3,43 3,22 3,52 - 4,43

4,77 4,5
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VIII b 3,79 3,96 3,79 -

-

- 3,79 4,08 4,04 3,71 - 3,75 3,96 3,46 4

4,5

4,61 4,25

VIII c 3,53 3,95 3,58 -

-

- 4,05 3,79 3,53 3,79 - 3,53 3,84 3,58 3,74 - 4,53

4,47 4,72

III a 3,05 3,8 3,4

-

-

III b 3,18 3,75 3,18 III c

3 3,64 3,46 -

4,8 3,5 3,4 3,55 3,3

- 3,05 3,1 2,95 3,4

-

-

-

5,15 4,35

- 4,47 3,24 3,24 3,41 2,82 - 3,18 3,12 2,82 3,59 - 3,82

5 4,53

-

5

5

3 3,21 3,5 3,14 - 3,57 3,64 3,64 3,86 -

-

4,5

Razem 3,56 3,93 3,85 4,56 4,47 4,75 3,63 3,59 3,5 3,50 4,04 3,23 3,36 3,51 4,0 4,35 4,35 4 4,82 4,69
Średnia ze wszystkich przedmiotów w szkole 3, 98 , w I semestrze 2018/ 2019 - 3,93
Średnia ze wszystkich przedmiotów w szkole w roku 2017/ 2018 - 3,88.
Średnia ocen z przedmiotów w roku szkolnym 2018/2019 :
Średnia
końcoworoczna

Średnia ocen za I
semestr 2018/2019

Język polski

3,56

3,48

Język obcy nowożytny –
angielski

3,93

3,76

Drugi język obcy – niemiecki

3,85

3,84

Muzyka

4,56

4,57

Plastyka

4,47

4,65

Zajęcia artystyczne

4,75

4,78

Historia (historia i
społeczeństwo)

3,63

3,69

Wiedza o społeczeństwie

3,59

3,44

Geografia

3,5

3,47

Biologia

3,5

3,35

Przyroda

4,04

3,94

Chemia

3,23

3,16

Fizyka

3,36

3,38

Matematyka

3,51

3,49

Informatyka (zaj.

4,17

3,81

Przedmiot
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komputerowe)
Technika ( zajęcia
techniczne)

4,35

4,42

Edukacja dla bezpieczeństwa

4,35

4,27

Wychowanie fizyczne

4,82

4,60

Religia

4,69

4,64

3,98

3,93

Średnia klasy/liczba ocen
razem
Oceny semestralne z zachowania :
Klasa

naganne

nieodpowiednie poprawne

dobre

IV a
IV b
IV c
IV d
IV e
Va
Vb
Vc
Vd
VI a
VI b
VI c
VII a
VII b
VII c
VIII a
VIII b
VIII c
III a
III b
III c
RAZEM

-

1
1
-

11
4
7
8
8
2
9
9
4
9
9
10
11
7
8
10
7
9
9
6
157

2
2
3
1
1
11

1
1
1
2
2
7
4
3
4
1
4
4
4
2
1
2
2
1
1
47

bardzo
dobre
10
14
11
10
5
15
5
5
12
7
8
12
3
8
8
7
9
7
5
5
6
172

wzorowe
1
6
5
3
3
4
6
1
4
3
4
2
1
3
5
4
3
3
2
1
64

Liczba ocen z zachowania w I semestrze 2018/2019 :
9
53
174

168

50

Liczba ocen z zachowania w I semestrze 2017/2018:
16
63
144

148

30
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Obecność rodziców na zebraniach z wychowawcami w dniu 22 maja 2019 r.
poświęconych procedurom bezpieczeństwa obowiązującym na terenie naszej szkoły –
wynik wyrażony w procentach:
Lp.

Klasa

Średnia frekwencja

1.

Ia

100 %

2.

Ib

95 %

3.

Ic

95 %

4.

Id

45 %

5.

II a

77 %

6.

II b

50 %

7.

II c

66 %

8.

III a

72 %

9.

IV a

81 %

10.

IV b

87 %

11.

IV c

66 %

12.

IV d

82 %

13.

IV e

84 %

14.

Va

69 %

15.

Vb

45 %

16.

Vc

85 %

17.

Vd

76 %

18.

VI a

58 %

19.

VI b

40 %

20.

VI c

79 %

21.

VII a

59 %

22.

VII b

66 %

23.

VII c

66 %

24.

VIII a

60 %
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25.

VIII b

54 %

26.

VIII c

78 %

27.

III a

55 %

28.

III b

76 %

29.

III c

---

Średnia frekwencja w szkole

70 %

Zestawienie ilości i wysokości stypendiów w roku szkolnym 2018/2019
Stopień
I semestr
II semestr 2018/2019
2018/2019
Nauka III st. 29 – 60 zł
43 – 60 zł
Nauka II
46 – 80 zł
48 – 80 zł
Nauka I
9 – 100 zł
17 – 100 zł
Nauka extra 3 stypendia
6 stypendiów
120 zł, 140 zł, 160 2x240 zł, 1x220 zł, 2x
zł
200 zł, 1x 340 zł
Sport III st.
11- 50 zł
---Sport II
11 – 70 zł
23 – 70 zł
Sport I
11 – 90 zł
29 – 90 zł
Sport extra
3 stypendia
2 x200 zł, 1x 220 zł
Razem
87+33=120
114 +55 = 169
Stopień
N III
N II
NI
N extra
S III
S II
SI
S extra
Razem

Zestawienie ilości i wysokości stypendiów w latach 2017- 2019
I/2017/18
II/2017/18
I/2018/19
II/2018/2019
23 – 100
22 – 90 zł
29 – 60 zł
43- 60 zł
26 – 110
28 – 100
46 – 80
48- 80
11 – 120
18 – 110
9 – 100
17- 100
2 – 150
4 – 170
3 – 120, 140, 160
6- 2x240, 1x220,
3 – 210, 230, 240
2x200, 1x340
11 – 80
11 – 50
-----6 – 100
28 - 90
11 – 70
23x 70
6 – 110
26 - 100
11 – 90
29x 90
2 - 170
3, 2x200 , 1x220
62+12=74
75+67=142
87+33=120
114+55=169
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BADANIE KOMPETENCJI UCZNIÓW KLAS III
Dnia 9 maja 2019 r., klasa III a wzięła udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Kompetencji
Trzecioklasisty z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej ( część
dodatkowa) Operon 2019, którego celem było podsumowanie pierwszego etapu edukacji.
Sprawdzian dostarczył informacji o umiejętnościach uczniów w zakresie różnych
kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej, praktycznych
umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych oraz wiedzy przyrodniczej. Za każdą
część sprawdzianu uczniowie mogli zdobyć po 20 punktów, za minitest z przyrody 8
punktów. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 48 punktów.
Punktacja zadań otwartych zależała od stopnia ich trudności. W kluczu uwzględniono kryteria
oceny prac uczniów, u których rozpoznano ryzyko specyficznych trudności w uczeniu się
czytania i pisania. Współczynnik łatwości dla kl. III a wyniósł 0,55, a więc sprawdzian okazał
się dla uczniów umiarkowanie trudny.
Wyniki w poszczególnych edukacjach :
- edukacja polonistyczna 0,50 test umiarkowanie trudny
- edukacja matematyczna 0,40 test trudny
- edukacja przyrodnicza 0, 75 test łatwy
WYNIKI EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH
WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2019
Klasa

klasa

j. polski
% klasy ogółem

Matematyka
% klasy
ogółem

VIII a

23

1198
52.08%

921
40,04%

VIII b

24

VIII c

19

1520
63,33%
1190
62,63%

1145
47,70%
970
51,05%

3908

Ogółem
66
Wynik %
szkoły
ogółem
Wyniki kraj
Wyniki
województwo
Wyniki

Język
niemiecki
% klasy
ogółem
60 – 2
piszących
30%
-

3036

Język
angielski
% klasy
ogółem
967 – 21
piszących
46,04%
1409
58,78%
881 – 15
piszących
58,73%
3257

59,21%

46%

54,28%

47,33%

63%
61,04

45%
43,07

59%
56,28

42%
37,37

54,62

38,62

54,10

37,26

224 – 4
piszących
56%
284
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powiat
chodzieski
WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W POWIECIE
Język polski
Matematyka
Język angielski Język niemiecki

Gmina w
powiecie
chodzieskim
Chodzież M
Chodzież Gm
Budzyń Gm
Margonin MGm
Szamocin MGm
Ogółem powiat
chodzieski
Województwo
wielkopolskie

57,11
55,63
59,24
46,59

40,49
35,05
45,49
35,47

60,51
45,38
54,28
47,78

46,42
39,73
44,81
17,24

53,59

34,77

53,59

16,93

54,62

38,62

54,10

37,26

61,04

43,07

56,28

37,37
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019
Klasa

III a

Klasa historia
wos
%
klasy
ogółem
19
1173
61,73%

III b

17

III c

14

Ogółem
Wynik %
szkoły
ogółem
Wyniki
województwo
Wyniki
powiat
chodzieski

51

j.
polski
%
klasy
ogółem
1175
61,84%

Przyrodnicze Matematyka J.
% klasy
% klasy
angielski
ogółem
Ogółem
pods.
% klasy
Ogółem
908
768
526 - 7
47,78%
40,42%
piszących
75,14%
940
985
810
642
515 - 9
55,29% 57,94% 47,64%
37,76%
piszących
57,22%
698
838
714
578
727 - 14
49,85% 59,85% 51%
41,28%
piszących
42,76%
2811
2998
2432
1988
1768
55,11% 58,78%

j.
angielski
rozsz.
% klasy
ogółem
393 - 7
piszących
56,14%
194 - 6
piszących
32,33%
514 - 14
piszących
36,71%
1101

j.
niemiecki
pods.
% klasy
Ogółem
775 - 12
piszących
64,58%
464 - 8
piszących
58%
-

j.
Niemiecki
rozsz.
% klasy
Ogółem
480 - 12
piszących
40%
262 - 7
piszących
37,42%
-

1239

742

47,68%

38,98%

58,93%

40,77%

61,95%

39,05%

58,03

61,23

49,00

41,33

66,36

51,06

48,98

36,70

53,22

56,36

46,07

37,17

62,98

51,22

46,55

36,82

Uczniowie klas VIII bardzo dobrze poradzili sobie z egzaminem ósmoklasisty. Wszystkie egzaminy napisali na dużo wyższym poziomie niż
wynosi średnia szkół naszego powiatu, a szczególnie z egzaminu z matematyki śr. szkoły wyniosła 46%, śr. szkół powiatu 38,6%; j. polski śr.
szkoły 59,2% śr. szkół w powiecie 54,6; j. niemiecki śr. szkoły 44,8 śr. powiatu 37,3
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Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2019
Klasa

III a

Klasa historia
wos
%
klasy
ogółem
19
1173
61,73%

III b

17

III c

14

Ogółem
Wynik %
szkoły
ogółem
Wyniki
województwo

51

j.
polski
%
klasy
ogółem
1175
61,84%

Przyrodnicze Matematyka J.
% klasy
% klasy
angielski
ogółem
Ogółem
pods.
% klasy
Ogółem
908
768
526 - 7
47,78%
40,42%
piszących
75,14%
940
985
810
642
515 - 9
55,29% 57,94% 47,64%
37,76%
piszących
57,22%
698
838
714
578
727 - 14
49,85% 59,85% 51%
41,28%
piszących
42,76%
2811
2998
2432
1988
1768
55,11% 58,78%
58,03

61,23

j.
angielski
rozsz.
% klasy
ogółem
393 - 7
piszących
56,14%
194 - 6
piszących
32,33%
514 - 14
piszących
36,71%
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j.
niemiecki
pods.
% klasy
Ogółem
775 - 12
piszących
64,58%
464 - 8
piszących
58%
-

j.
Niemiecki
rozsz.
% klasy
Ogółem
480 - 12
piszących
40%
262 - 7
piszących
37,42%
-

1239

742

47,68%

38,98%

58,93%

40,77%

61,95%

39,05%

49,00

41,33

66,36

51,06

48,98

36,70

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W POWIECIE
Gmina w
Historia,
Język
Przedmioty
Matematyka
powiecie
wos
polski
przyrodnicze
chodzieskim
Chodzież M
56,52
60,27
49,55
40,56
Chodzież Gm
52,68
48,47
42,17
30,79
Budzyń Gm
54,54
58,84
48,33
39,65
Margonin M50,88
59,30
44,77
38,20

J. angielski
poziom
podstawowy
66,76
52,75
58,93
61,25

J. angielski
poziom
rozszerzony
58,24
45,29
40,78
44,49

J. niemiecki
Poziom
podstawowy
56,38
41,00
61,79
37,42

J. niemiecki
Poziom
rozszerzony
44,45
25,63
39,05
13,00
136

Gm
Szamocin MGM
Ogółem powiat
chodzieski
Województwo
wielkopolskie

49,58

51,93

43,14

34,04

68,88

54,27

39,47

13,14

53,22

56,36

46,07

37,17

62,98

51,22

46,55

36,82

58,03

61,23

49,00

41,33

66,36

51,06

48,98

36,70

Uczniowie ostatnich oddziałów gimnazjalnych wynik powyżej średniej powiatu uzyskali z: historii i wos, j. polskiego, przedmiotów
przyrodniczych, matematyki i j. niemieckiego. Średnie było to około 2% więcej niż wynosiła średnia w powiecie, najlepiej wypadł egzamin z
języka niemieckiego gdzie wynik był aż 15% lepszy od średniej powiatu.
Najlepsze wyniki uczniów:
j. niemiecki podstawa – Iga Pieńkos kl. III b – 100%

137

DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA SZKOŁY
UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE 2018/2019:
W roku szkolnym 2018/ 2019 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich uczestniczyli w szeregu imprez o charakterze edukacyjno- integracyjnym. Do
najważniejszych z nich należą:
Rodzaj imprez
Nazwa uroczystości
1. Apele, uroczystości, 1. Uroczystość przekazania szkole sztandaru.
spotkania
2. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i pasowanie na
ucznia klasy pierwszej.
3. Pasowanie na świetliczaka.
4. Wręczenie książeczek SKO klasom pierwszym.
5. Cykl imprez związanych ze 100 - leciem odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Apel z okazji Święta
Niepodległości.
6. Kolędowanie. Impreza
Rodziców.

organizowana przez Radę

7. Teatr Cieni – jasełka bożonarodzeniowe.
8. Spotkania kabaretowe.
9. Wizyta delegacji z Ukrainy.
10.Wizyta uczniów
Urzędzie Gminy.

w budzyńskich przedszkolach i w

11. Spotkanie z brazylijskim siatkarzem rozgrywający na
pozycji przyjmującego.
12. Spotkanie z
Jerzym Omelczukiem - artystą
malującym pędzlem za pomocą ust.
13. Zorganizowanie targów edukacyjnych.
2. Spotkania
profilaktyczne

1. Spotkanie – prelekcja- Klikam z głową.
2. Spotkanie ze strażakiem i z policjantem.
3. Realizacja
projektu
edukacyjnego
„Jestem
bezpieczny”.
4. Realizacja całorocznego projektu dla uczniów kl. I-III
„Jak dbać o zdrowie?” (Obchody „Światowego Dnia
mycia rąk”, spotkanie z dietetykiem, realizacja projektu
„Owoce, warzywa i mleko w szkole".
5. Zapobieganie chorobom i profilaktyka jamy ustnej –
sprowadzenie na teren szkoły dentobusu,
3. Imprezy finansowane 1. Koncert mikołajkowy dla uczniów kl.I III G.
przez Radę
2. Balonowy teatr dla uczniów kl.I.
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Rodziców

3. Spektakl teatralny dla uczniów klas starszych pt.
„Dziady”.
4. Udział w animacji kl. I- III „W poszukiwaniu
zaginionego skarbu” w wykonaniu poznańskiej agencji
artystycznej Art.- Bonsai”.
5. Sfinalizowanie lodów z manufaktury lodów
prawdziwych dla wszystkich uczniów z okazji Dnia
Dziecka.
6. Sfinalizowanie przewozu uczniów szkoły podstawowej
do Wyszyn i do Morzewa.
7. Imprezy organizowane 1. Dzień Kropki, Dzień Uśmiechu, Życzliwości.
2. Piżamowy Dzień.
przez SU
3. Dzień spódnicy.
4. Dyskoteka andrzejkowa.
5. Konkurs „ Rozpoznaj nauczyciela z fotografii”
6. Filmowe wtorki.
7. Zorganizowanie apelu mikołajkowego dla uczniów kl.
I- IV
8. Zorganizowanie przeglądu filmów patriotycznych.
9. Poczta walentynkowa.
10. Dzień Irlandzki – 18 marca.
11. Wizyta delegacji SU w budzyńskich instytucjach
(OSP, Ośrodek zdrowia, Dzień Samorządowca) i
złożenie życzeń z okazji ich święta.
12. Reaktywacja apeli roboczych w obu budynkach.
1. WOŚP.
8. Udział w akcjach
2. „Podaj łapę”.
charytatywnych
3. Zbiórka książek dla podopiecznych szkoły w Gębicach.
Uczniowie kl. I- IV zebrali 4 kartony książek.
4. Udział w akcji „Oprawki do wyprawki”.
5. Zbiórka nakrętek dla Antka Kopkiewicza, a obecnie dla
Dominika Janowskiego.
1. Zorganizowanie „Dnia tabliczki mnożenia”, Święta
9. Udział w
drzewa, a w związku z nim dzielenie się wiedzą z
ogólnopolskich
innymi nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej
akcjach
poprzez udostępnienie przygotowanej prezentacji pt.
„Rola drzew w przyrodzie”.
1. Współpraca z nadleśnictwem Podanin. Udział w
10. Udział w akcjach
konkursie za „Kasztany i żołędzie wiedzy Ci
zacieśniających
przybędzie”. Wyjścia do lasu w ramach realizacji
współpracę z innymi
projektu „Na szlakach budek lęgowych”.
instytucjami
2. Współpraca z CHDK- udział uczniów klasy I w
konkursie plastycznym „ Pejzaż Polski”.
3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury
( Organizacja podsumowania konkursu na kartkę
bożonarodzeniową organizacja pasowania na
czytelnika, projekcja filmu na podsumowanie tego
konkursu dla finalistów i uczniów kl. V). i Z Biblioteką
Pedagogiczną –zorganizowanie spotkań z pisarzami,
aktorami, podróżnikami – 9 spotkań
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Ogółem w roku szkolnym 2018/2019 odbyło się 57 spotkań lub uroczystości o charakterze
edukacyjno-integracyjnym
Wycieczki w roku szkolnym 2018/2019:
W roku szkolnym 2018/2019 odbyły się 72 wycieczki i wyjazdy o charakterze edukacyjnointegracyjnym. Wyjazdy organizowane były w trakcie lekcji, po skończonych lekcjach,
a także w soboty. Uczniowie korzystali z propozycji wyjazdu dyrekcji, wychowawców, Rady
Rodziców i innych nauczycieli. Uczniowie (całe klasy lub chętni uczniowie) korzystali
z następujących form integracji:
1. Wyjazdy do teatru, muzeum.
2. Wycieczki tematyczno - krajoznawcze.
3. Wycieczki edukacyjne na terenie gminy Budzyń.
4. Wyjścia integracyjne na bowling, na lodowisko, do Escape Roomu.
5. Pikniki z udziałem rodziców.
6. Wycieczki zagraniczne Poczdam, wymiana – Wyjazd do Ahlerstedt i wycieczka na
Słowację w ramach realizacji projektu „ Każdy ma swój Everest”
Wnioski:
1. Udogodnieniem dla nauczycieli jest korzystanie z karty wycieczki generowanej za
pomocą e- dziennika i uruchomienie nowego modułu do rejestru wyjść grupowych.
2. Zatwierdzenie nowego regulaminu wycieczek szkolnych, a także zorganizowanie
kursu kierowników wycieczek w kwietniu 2019 r. umożliwiło nauczycielom
zapoznanie z przepisami dotyczącymi organizacji wyjazdów oraz wycieczek i
odświeżenie wiedzy z tego zakresu.
3. Wszystkie wycieczki organizowane w czasie nauki szkolnej miały charakter
edukacyjno- integracyjny ( jedna wycieczka łączyła elementy edukacyjnorekreacyjne). Nauczyciele dążą do opracowanie tras wycieczek edukacyjnych dla klas
I - III i IV- VIII.
SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA
Język polski
Lp.
1.
2.

Nazwa konkursu
Wojewódzki Konkurs Języka
Polskiego
Alfik Humanistyczny

Uczeń, miejsce, osiągniecia
Krajewska Joanna, Poznań, Laureat
Aleksandra Ganske 7a – 4 m-ce w woj.
wielkopolskim
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3.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IV Małe Dyktando Pokutne
Nazwa konkursu
Międzyszkolny Recytatorski
Konkurs Języków Obcych w
Wyszynach
Ogólnopolski Konkurs J.
Angielskiego „Olimpus”
„EDI PANDA” Ogólnopolski
Konkurs J. Angielskiego
Międzyszkolny Konkurs
Języka Niemieckiego w
Ratajach
Ogólnopolska Olimpiada
Przedmiotowa „Olimpus” sesja
wiosenna
I Międzyszkolny Konkurs
Języka Angielskiego „Easy as
Pie” - Szamocin

7.

Międzyszkolny konkurs
recytacji poezji obcojęzycznej
w Wyszynach

8.

IX Międzypowiatowy Konkurs
Piosenki Obcojęzycznej
„Olimpusek”

9.
10.
11.
12.

Ogólnopolski Konkurs z J.
Angielskiego „Pingwin”
Spelling Competition –
konkurs szkolny
Ogólnopolski Konkurs Języka
Niemieckiego „Deutschfreund
2018”

Aleksandra Sell 7b – 7 m-ce w woj.
wielkopolskim
Aniela Śliwińska 6a – 4 m-ce w woj.
wielkopolskim
Zuzanna Piątkowska kl. 6b – 6 miejsce w woj.
Aleksandra Słowińska 8b, Wyszyny – 1 m-ce
Języki obce
Uczeń, miejsce, osiągniecia
Eliza Cybulska 5a –1 m-ce
Krzysztof Dudziak 5a – Laureat 8 m-ce w Polsce
wśród kl. V
Krzysztof Dudziak 5a – Laureat 5 m-ce w Polsce
wśród kl. V
Janiszewska Zofia 8c, Kuryłowicz Julia 8c,
Pieńkos Iga 3bG, Ślęzak Marianna 8c,
Wróblewska Anna 3aG
Dyplomy uznania dla uczestników
Nowak Szymon 8b, Przesławski Kacper 8a,
Wróblewski Adam 8b - 2 m-ce w
międzyszkolnym drużynowym konkursie j.
angielskiego
Wojciech Ratajczak 6b – 2 m-ce (VI-VIIIG)
Julia Jóźwiak 4d – 2 m-ce (IV-V)
Zofia Geisler 7a – 1 m-ce (VI-VIII)
Kinga Kaźmierska 5b – 2 m-ce (IV-V)
Aleksandra Michor 6c –Laureatka
Wiktoria Bugnacka 8b - wyróżnienie
Anna Staszewska 2b –Laureat 8 miejsce w
Polsce
Pola Senger 4b - 13 m-ce w Polsce
Nicole Sicignano 4d – 11 m-ce w Polsce
Krzysztof Dudziak 5a – 1 m-ce
Krzysztof Jaskólski 4a – 2 m-ce
Dawid Romanowski 4b – 3 m-ce
Barbara Janc 6a – 8 m-ce w woj.
Aleksandra Sell 7b – 12 m-ce w woj.
Aleksandra Słowińska 8b – 9 m-ce w woj.
Jakub Syska 3cG – 11 m-ce w woj.
Historia, wos

Lp.

Nazwa konkursu
1. Wojewódzki Konkurs Historyczny
2. XXIII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

Uczeń, miejsce, osiągniecia
Karol Nowacki 3cG,
Poznań, Finalista
Dawid Romanowski 4d -
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3. XXIV Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. mjr.
Marka Gajewskiego pt.: „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego. W walce o wolną Polskę”.

4. Wojewódzki Konkurs Historyczny „Historia polskich
okrętów podwodnych w czasie II wojny światowej”
Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa konkursu
Wojewódzki Konkurs
Fizyczny
Wojewódzki Konkurs
Chemiczny
Powiatowy Konkurs
Fizyczny o charakterze
drużynowym
Ogólnopolski Konkurs
Fizyczny „Lwiątko 2019”

5.

X Powiatowy Konkurs
Chemiczny

6.

XI Ponadpowiatowa
Olimpiada Ekologiczna
Subregionu Północnej
Wielkopolski.

7.

Turniej gry planszowej
„Żywioły lasu”

Laureat
Szymon Nowak 8b – 11
miejsce w finale
ogólnopolskim
Dawid Niedbalski 8b – 3
miejsce w finale woj.
Laureat
Szymon Nowak 8b – 2
miejsce w finale woj.
Laureat
Maciej Kędzierski- 3
miejsce w finale

Przedmioty przyrodnicze
Uczeń, miejsce, osiągniecia
Karol Nowacki 3cG - Poznań, Laureat
Karol Nowacki 3cG – Poznań, Laureat
Grodzka Sandra 8a, Nowacki Karol 3cG, Śliwińska
Maria 8c – Wągrowiec, 1 m-ce drużynowo i 1 m-ce
indywidualnie Karol Nowacki 3cG (3 m-ce w kraju)
Anastaziak Weronika 7b, Sell Aleksandra 7bG,
Budzyń
Karol Nowacki – III m-ce w kraju i uzyskanie tytułu
„taona”
Karol Nowacki 3cG – 1 m-ce na etapie
gimnazjalnym
Zofia Janiszewska 8c – 1 m-ce na etapie szkół
podstawowych
Etap ponadpowiatowy:
Maciej Kędzierski 7b - laureat (2 miejsce)
Aleksandra Sell 7b - wyróżnienie
Etap powiatowy:
Aleksandra Sell 7b -laureat
Maciej Kędzierski 7b, Weronika Anastaziak,7b
Marcin Koszny 7b - wyróżnienia

etap regionalny:
Eliza Cybulska,Krzysztof Dudziak,Krzysztof
Gapiński,Łukasz Kędzierski 5a- 3 miejsce zespół
Matematyka, informatyka
Lp.
Nazwa konkursu
Uczeń, miejsce, osiągniecia
1. Wojewódzki Konkurs Matematyczny
Karol Nowacki 3cG – Poznań,
finalista
2. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny Aleksandra Geisler 7c 2019”
wyróżnienie
Eliza Cybulska 5a –
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3. Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa w
Programowaniu
4. Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Matematyczny”

5. „Mistrz tabliczki mnożenia” – powiatowy konkurs
matematyczny
6. Konkurs „Światowy dzień tabliczki mnożenia”
Lp.
1.

2.
3.
4.

5.

wyróżnienie
Zofia Janiszewska 8c –
wyróżnienie
Jan Dąbrowski 2b- wyróżnienie
Jakub Kaźmierski 7a – 1 m-ce
Karol Nowacki 3cG – 1 m-ce
Mikołaj Uszko 4a –
wyróżnienie
Radosław Kosiński 4a wyróżnienie
Jan Dąbrowski 2b - wyróżnienie
Hubert Flisiak 2b - wyróżnienie
Konrad Zawadzki 2c wyróżnienie
Bartosz Posadny 4a
Aleksander Sell 3a – 3 m-ce w
powiecie
Uczniowie wszystkich klas

Przedmioty artystyczne
Nazwa konkursu
Uczeń, miejsce, osiągniecia
IX Międzypowiatowy Konkurs Piosenki
Aleksandra Michor kl. 6c –
Obcojęzycznej
Laureatka (kat. IV-VI)
Wiktoria Bugnacka 8b –
wyróżnienie Kat. VII – IIIG)
Powiatowy konkurs plastyczny „Palić, nie palić –
Marcelina Koszna 5d – 1 m-ce
oto jet pytanie”
Wojewódzki konkurs Ekologiczny „Cztery pory
Ksawery Kuwik 6a - 1 m-ce
roku”
Kinga Dąbrowicz 7a wyróżnienie
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pejzaż Polski” Alexandra Kaczmarek –
wyróżnienie
Julia Jura - wyróżnienie
Alina Kawlewska - wyróżnienie
Powiatowy konkurs plastyczny „Kartka
Ignacy Szafranek 3a bożonarodzeniowa o tematyce patriotycznej”
wyróżnienie
Religia

Lp.
Nazwa konkursu
1. XII Archidiecezjalny Konkurs Biblijny
Lp.
Nazwa konkursu
1. Powiatowy Turniej Wiedzy
Prewencyjnej
2. Powiatowy etap konkursu
profilaktycznego „Trzymaj
formę”

Uczeń, miejsce, osiągniecia
Karol Nowacki 3cG – 2 m-ce w finale

Inne konkursy
Uczeń, miejsce, osiągniecia
Kaźmierski Jakub 7a, Gruszczyńska Edyta 8a,
Przesławski Kacper 8a, Przybyszewski Mateusz 8a –
Chodzież - 5 m-ce
Aleksandra Słowińska 8b, Laureatka
Zawody sportowe
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Nazwa konkursu
Mistrzostwa Powiatu w Piłce
Ręcznej Dziewcząt klas IV-VI
Mistrzostwa Rejonu Pilskiego
w Piłce Ręcznej dz. Kl. IV-VI
Powiatowe Drużynowe Biegi
Przełajowe
Wojewódzkie Drużynowe
Biegi Przełajowe
Finały Mistrzostw
Województwa WLKP w Piłce
Ręcznej Dziewcząt kl. IV - VI
Czwórbój
Trójbój
Mistrzostwa Szkolnego
Związku Sportowego w Piłce
Ręcznej Dziewcząt w kat.
Młodzież
Mistrzostwa SZS w Lekkiej
Atletyce

Uczeń, miejsce, osiągniecia
Dziewczęta (kl. IV-VI) - 1 m-ce
Dziewczęta (kl. IV-VI) - 1 m-ce
Chodzież
Żerków - 7 m-ce, 8 m-ce, 9 m-ce
Dziewczęta (kl. IV -VI ) – 3 m-ce
Chodzież
Szamocin
Dziewczęta (kl. VII – IIIG) na szczeblu:
Powiatowym- mistrzostwo powiatu
Rejonowym- mistrzostwo rejonu
Wojewódzkim- 3 m-ce w Wielkopolsce
Mistrzostwo powiatu,
Mistrzostwo rejonu,
4 m-ce w Wielkopolsce
Budzyń (kl. IV-VI) - 1 m-ce
Budzyń (kl. VII-IIIG) – 1 m-ce
Budzyń (kl. IV-VI) – 1 m-ce
Budzyń (kl. VII-IIIG) – 2 m-ce

10.

- Powiatowe Mistrzostwa w
Piłce Ręcznej Chłopców kat.
Dzieci
- Rejonowe Mistrzostwa w
Piłce Ręcznej Chłopców kat.
Dzieci

11.

Turniej o puchar „Tymbarka”
Piłka nożna U10 i U12
Turniej Orlika – Piłka Nożna
Lekkoatletyka

Chłopcy - Finaliści

14.

300 m w Czwartkach
Lekkoatletycznych

15.
16.

Ogólnopolskie Finały
Czwartków Lekkoatletycznych
Czwórbój

Bartosz Krawiec 6b -1 m-ce,
Nikodem Krzykawski 5c - 5 m-ce
Złoci Medaliści Mistrzostw Wielkopolski
Bartosz Krawiec – 1 m-ce

17.

Czwartki l. a

18.
19.
20.
21.

Halowa Piłka Nożna
Badminton
Unihokej
Tenis Stołowy

12.
13.

3 m-ce w Rejonie pilskim
Bartosz Krawiec 6b – Dwukrotny Wicemistrz
Wielkopolski w Czwórboju

Julia Wlazło – Finalistka Mistrzostw
Wielkopolski
Antoniewicz, Kleczewski – Finaliści Mistrzostw
Wielkopolski
4 m-ce w rejonie pilskim
Dz. I chł. – 4 i 5 m-ce w rejonie pilskim
Dz. I chł. mł– 5 i 5 m-ce w rejonie pilskim
Chł. mł – 5 m-ce w rejonie pilskim
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Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019
Szkoły podstawowe 80101
Rozdział/ Paragraf - opis
paragraf
80101
Wydatki osobowe
3020
niezaliczone do wynagrodzeń
80101
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracowników
80101
Dodatkowe wynagrodzenie
4040
roczne
80101
Składki na ubezpieczenie
4110
społeczne
80101
Składki na Fundusz Pracy
4120
80101
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
80101
Zakup materiałów i
4210
wyposażenia
80101
Zakup środków żywności
4220
80101
Zakup środków
4240
dydaktycznych i książek
80101
Zakup energii
4260
80101
Zakup usług remontowych
4270
80101
Zakup usług zdrowotnych
4280
80101
Zakup usług pozostałych
4300
80101
Opłaty z tytułu zakupu usług
4360
telekomunikacyjnych
80101
Podróże służbowe krajowe
4410
80101
4430
80101
4440

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
80101
Podatek od towarów i usług
4530
(Vat)
80101
Szkolenia pracowników
4700
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
80101
Wydatki na zakupy
6060
inwestycyjne jednostek
budżetowych
Ogółem rozdział 80101

Plan

Wykonanie

% wykonania

189 125,00

189 088,06

99,98

3 299 893,00

3 154 112,98

95,58

214 225,00

214 132,82

99,95

623 159,00

587 736,46

94,31

89 257,12

56 783,71

63,61

55 000,00

43 800,00

79,63

236 500,00

236 320,84

99,92

2 000,00

1 941,39

97,06

21 500,00

9 919,55

46,13

321 000,00

247 812,07

76,98

384 400,00

78 944,10

20,53

3 000,00

2 718,00

90,6

83 754,00

80 569,37

96,19

6 500,00

4 710,36

72,47

7 000,00

6 576,00

93,94

10 200,00

9 763,32

95,72

218 786,00

218 786,00

100

2 000,00

0

0

2 500,00

2 380,00

95,20

70 000,00

66 900,00

95,57

5 840 699,12

5 212 995,03

89,25
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Gimnazja 80110
Rozdział/ Paragraf - opis
paragraf
80110
Wydatki osobowe
3020
niezaliczone do
wynagrodzeń
80110
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracowników
80110
Dodatkowe wynagrodzenie
4040
roczne
80110
Składki na ubezpieczenie
4110
społeczne
80110
Składki na Fundusz Pracy
4120
Ogółem rozdział 80110

Plan

Wykonanie

% wykonania

18 688,00

18 688,00

100

277 185,00

277 185,00

100

59 227,00

59 227,00

100

58 791,00

58 791,00

100

8 423,00

8 423,00

100

422 314,00

422 314,00

100

Wykonanie

% wykonania

21 691,89

98,60

1 931,32

99,86

23 623,21

98,70

Plan

Wykonanie

% wykonania

2 300,00

2 285,00

99,34

133 539,00

133 475,75

99,95

7 861,00

7 860,50

99,99

24 000,00

23 358,92

97,33

3 430,00

1 443,48

42,08

8 068,00

8 000,00

99,16

150 000,00

135 674,00

90,45

1 000,00

415,00

41,50

2 000,00

721,79

36,09

5 532,00

5 531,85

99,99

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Rozdział/ Paragraf - opis
Plan
paragraf
80146
Zakup usług pozostałych
22 000,00
4300
80146
Podróże służbowe i krajowe 1 934,00
4410
Ogółem rozdział 80146
23 934,00
Stołówki szkolne i przedszkolne 80148
Rozdział/ Paragraf - opis
paragraf
80148
Wydatki osobowe
3020
niezaliczone do
wynagrodzeń
80148
Wynagrodzenia osobowe
4010
pracowników
80148
Dodatkowe wynagrodzenie
4040
roczne
80148
Składki na ubezpieczenie
4110
społeczne
80148
Składki na Fundusz Pracy
4120
80148
Zakup materiałów i
4210
wyposażenia
80148
Zakup środków żywności
4220
80148
Zakup usług zdrowotnych
4280
80148
Zakup usług pozostałych
4300
80148
Odpisy na zakładowy
4440
fundusz świadczeń
socjalnych

146

Ogółem rozdział 80148
337 730,00
318 766,29
94,38
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach podstawowych 80150
Rozdział/ Paragraf - opis
Plan
Wykonanie
% wykonania
paragraf
80150
Wydatki osobowe
2 930,00
2 930,00
100
3020
niezaliczone do
wynagrodzeń
80150
Wynagrodzenia osobowe
205 000,00
205 000,00
100
4010
pracowników
80150
Dodatkowe wynagrodzenie 1 000,00
1 000,00
100
4040
roczne
80150
Składki na ubezpieczenie
35 741,00
35 741,00
100
4110
społeczne
80150
Składki na Fundusz Pracy
5 120,81
5 120,81
100
4120
Ogółem rozdział 80150
249 791,81
249 791,81
100

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży w gimnazjach 80152
Rozdział/ Paragraf - opis
Plan
Wykonanie
% wykonania
paragraf
80152
Wydatki osobowe
185,00
185,00
100
3020
niezaliczone do
wynagrodzeń
80152
Wynagrodzenia osobowe
4713,00
4713,00
100
4010
pracowników
80152
Dodatkowe wynagrodzenie 2 208,00
2 208,00
100
4040
roczne
80152
Składki na ubezpieczenie
1 210,00
1 210,00
100
4110
społeczne
80152
Składki na Fundusz Pracy
172,07
172,07
100
4120
Ogółem rozdział 80152
8 488,07
8 488,07
100

Bezpłatne podręczniki 80153
Rozdział/ Paragraf - opis
paragraf
80153
Zakup materiałów i
4210
wyposażenia
80153
Zakup środków
4240
dydaktycznych i książek
Ogółem rozdział 80153

Plan

Wykonanie

% wykonania

484,49

484,49

100

48 450,91

48 224,45

99,53

48 935,00

48 708,94

99,53

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 85416
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Rozdział/ Paragraf - opis
paragraf
85416
Stypendia dla uczniów
3240
Ogółem rozdział 85416

Plan

Wykonanie

% wykonania

24 000,00

24 000,00

100

24 000,00

24 000,00

100

IX.3. Działalność Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach oraz
sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2019

Uczniowie
W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach w roku szkolnym 2018/2019
uczyło się 160 uczniów w 10 oddziałach; 43 ( klasy I – III) i 117 ( klasy IV – VII).
Największy procent stanowili uczniowie dojeżdżający – 97 uczniów. Uczniowie dojeżdżali
z Bukowca, Prosny, Grabówki, Niewiemka, Wyszynek oraz Nowej Wsi Wyszyńskiej.
W roku szkolnym 2019/2020 w 10 oddziałach uczy się 172 uczniów: w klasach I-III –
56 uczniów, natomiast w klasach IV-VIII – 116 uczniów. Uczniów dojeżdżających do szkoły
jest 101. Dzieci są objęte zajęciami świetlicowymi. Świetlica jest niepełnowymiarowa. Ze
świetlicy szkolnej korzystają uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym, oczekujący na
lekcję lub zajęcia dodatkowe, podczas zastępstw. Świetlica szkolna jest miejscem, w którym
uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania, może sprawdzić swoje koncepcje,
dokonywać prób. W czasie zajęć świetlicowych uczniowie wykonywali i wykonują prace
plastyczne, grają w gry planszowe, korzystają z placu przed szkołą. Bawią się w zabawy
integrujące grupę, doskonalą techniki komunikacji interpersonalnej, jak również uzyskują
pomoc przy odrabianiu lekcji. korzystają z pracowni komputerowej. Aby pomagać rodzicom
w wychowywaniu dzieci, świetlica zapewnia wszechstronną opiekę wychowawczą.
Pracownicy szkoły w roku 2019
Nauczyciele:
 15 dyplomowanych
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 3 mianowanych
 1 kontraktowych
W trakcie roku dwoje nauczycieli przystąpiło do awansu zawodowego:
 2 na stopień nauczyciela dyplomowanego;
Pracownicy obsługi i administracji:
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 :
Konkursy
Nazwa konkursu, data konkursu i osiągnięcia
19 marca 2019 r. odbył się Powiatowy Konkurs Ortograficzny pod nazwą "Małe Dyktando
Pokutne" pod patronatem Rady Języka Polskiego Konkurs miał 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. Autorka tekstów, Magdalena Olczak, w tym roku
postawiła na archeologię w wyszyńskich lasach.
29 marca w Zespole Szkół w Ratajach odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka
Niemieckiego dla uczniów klas 3 gimnazjów oraz uczniów klas 8 szkół podstawowych. II
miejsce zajął reprezentant naszej szkoły - Mateusz Poznań, przygotowywany do konkursu
przez panią Magdalenę Thom. Konkurencja była spora - ponad 40 uczniów z kilku szkół. W
pierwszej części uczniowie rozwiązywali test leksykalno - gramatyczny. Do drugiego etapu –
ustnego, przystąpili uczestnicy z najwyższą liczbą punktów. Zwycięzców wyłoniono na
podstawie obu konkurencji.
30 maja 2019 r. zwycięzcy szkolnych eliminacji: Szymon Michalski (kl. IV b) oraz Adam
Warguła (kl. III) reprezentowali naszą szkołę w XVII Powiatowym Konkursie
Matematycznym "Mistrz Tabliczki Mnożenia", organizowanym przez Szkołę Podstawową
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im. Jana Pawła II w Lipinach.
Chłopcy zmagali się z testem zawierającym zadania z treścią, grafy, układanki i krzyżówki
liczbowe, różne dla poziomu klasy III i IV. Z przyjemnością informujemy, że Szymon zajął
III miejsce w kategorii klas IV i zdobył tytuł II Wicemistrza Tabliczki Mnożenia. Ucznia do
konkursu przygotowywała pani Izabela Turostowska.
Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę” – grudzień 2019
Konkurs Przedmiotowy Województwa Wielkopolskiego z matematyki, z języka
polskiego,
z geografii, z biologii, z historii, z j. niemieckiego z fizyki i chemii.
(listopad 2019)
Ogólnopolski Konkurs Logicznego Myślenia. Konkurs organizowany był przez Centrum
Edukacji Szkolnej. Został on przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych tj. klasy I –
III, klasy IV – VI oraz klasy VII – VIII.. Konkurs polegał na rozwiązywaniu zadań
logicznych, łamigłówek i rebusów. Ciekawa formuła zadań konkursowych umożliwiła
trening i rozwój logicznego myślenia, które przydaje się nie tylko w matematyce czy fizyce,
ale także na innych przedmiotach wymagających rozwiązywania problemów. Konkurs odbył
1 marca 2019 r.
Szkolny Konkurs Tabliczki Mnożenia dla uczniów klas III i IV – maj 2019.
W kategorii klas IV - I miejsce oraz tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia otrzymuje Szymon
Michalski
W kategorii klas III - I miejsce oraz tytuł Mistrza Tabliczki Mnożenia otrzymuje Adam
Warguła
II miejsce oraz tytuł Wicemistrza Tabliczki Mnożenia otrzymuje Kamil Dzik
Konkurs Recytatorski wierszy Juliana Tuwima. Do konkursu przystąpili uczniowie z klas
I – III. Jego celem było rozwijanie zainteresowań poetyckich dzieci, uwrażliwienie na piękno
poezji, doskonalenie umiejętności recytatorskich oraz pokazanie, że obcowanie z poezją
może być fantastyczną zabawą. W czasie, kiedy członkowie jury obradowali, uczestnicy i
goście, obejrzeli występ rodziców uczniów z klasy II b, którzy przygotowali inscenizację
„Rzepki” Juliana Tuwima.
Wyniki konkursu:I miejsce – Kinga Walaszczyk,II miejsce – Agata Duda, III miejsce – Kaja
Pasch
Wyróżnienia otrzymali: Adam Warguła, Julia Migaszewska, Róża Sell, Klaudia Szymańska.
Dnia 29 maja odbył się

Szkolny Konkurs Biologiczny dla uczniów klas VII i VIII.

Uczniowie musieli udzielić odpowiedzi na 18 pytań dotyczących budowy człowieka i jego
zdrowia. Najwyższe wyniki osiągnęli: I miejsce - Amelia Stawowa (kl. VII), II miejsce Mateusz Poznań (kl. VIII)III miejsce - Matylda Ślęzak (kl. VII)
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W dniu 1 marca 2019r. w naszej Szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Poezji w Języku Angielskim i Języku Niemieckim. Wybrani uczniowie naszej Szkoły, a
także zaproszeni goście - uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w
Budzyniu oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży zaprezentowali wiersze w języku
angielskim i niemieckim.
Udział w VIII edycji akcji Nadleśnictwa Podanin „Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci
przybędzie” jako Szkoła zajęliśmy 3 miejsce w powiecie chodzieskim. Z naszej placówki
przekazano 3084,5 kg kasztanów i żołędzi, za które uczniowie otrzymali upominki, a do
szkoły zakupiliśmy pomoce dydaktyczne. Uczniem, który w szkole zebrał najwięcej 920 kg
kasztanów i żołędzi jest Maksymilian Pilarski z klasy VII .
26 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu
odbył się Gminny Konkurs Historyczny z okazji 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Wielkopolska w latach II wojny światowej. Naszą szkołę reprezentowało troje uczniów.
Tobiasz Pasch z klasy VIII zajął II miejsce, a Eliza Burzyńska miejsce III. Uczniowie
wykazali się ogromną wiedzą, znacznie wykraczającą ponad treści przewidziane
w podstawie programowej z historii w szkole podstawowej. Nagrody ufundował i wręczył
Wójt Gminy Budzyń.
Zawody sportowe
Piłka ręczna dziewcząt – 09.02.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich w Budzyniu
Udział w drużynowych biegach przełajowych dnia 28.03.2019 r. w Chodzieży
Powiatowe eliminacje turnieju ORLIC CUP 2019 w Budzyniu – turniej piłki nożnej04.04.2019 r.
Mecz piłki ręcznej w szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu
dnia 04.04.2019 r.
X Wielkopolski turniej ORLIKA 2019 w Budzyniu
Powiatowy turnieju (finał) ORLIC CUP 2019 w Budzyniu – turniej piłki nożnej 06.05.2019 r.
Udział w mistrzostwach powiatu chodzieskiego w czwórboju lekkoatletycznym –
16.05.2019 r.
Turniej piłki nożnej w Szamocinie – w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 20.05. 2019 r.
Udział drużyny chłopców klas szóstych w turnieju halowej piłki nożnej w Ryczywole –
29.10.2019 r.
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Udział uczniów w turnieju piłki halowej nożnej klas V w Ryczywole – 05.11.2019 r.
Mecz piłki ręcznej w Budzyniu – 16.11.2019 r.
Udział uczniów w turnieju piłki halowej nożnej klas IV w Ryczywole – 26.11.2019 r.
Udział uczniów w turnieju halowej piłki nożnej szkół wiejskich o Puchar Wójta Gminy
Budzyń 7.12.2019 r.
Udział uczniów klas VII i VIII w mistrzostwach powiatu w halowej piłce nożnej 09.12.2019
r.
Rozgrywki piłki ręcznej w Budzyniu – 14.12.2019 r.
Udział uczniów w mistrzostwach powiatu w halowej piłce nożnej w Margoninie –
16.12.2019 r.
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.
Uczniowie w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 rozwijali swoje umiejętności
uczniowie na pozostałych zajęciach pozalekcyjnych:
1.

Zajęcia logopedyczne

2.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla kl. I

3.

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze dla kl. II

4.

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze dla kl. IIII

5.

Koło zainteresowań dla kl. II – koło muzyczne

6.

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z matematyki dla kl. IV-VIII

7.

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze z j. polskiego dla kl.VIII

8.
9.

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

10.

Koło z języka angielskiego dla klasy V

11.

Koło teatralne - flażetowe dla klasy VI

12.

Koło matematyczne dla kl. VI

13.

Koło artystyczne
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14.

Koło zainteresowania – logicznego myślenia dla kl. II

15.

Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

16.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla dyslektyków

17.

Zajęcia rewalidacyjne

18.

SKS

19.

Gimnastyka korekcyjna

20.

Koło humanistyczne dla kl. VIII

21.

Koło zainteresowań dla klasy VI – koło teatralne

Stypendia uczniów za szczególne osiągnięcia
Stypendium naukowe w I i II semestrze roku szkolnego 2018/2019:
Rok
szkolny
2018/2019
I semestr

II semestr

Stypendium naukowe

Stypendium sportowe

I stopnia

II stopnia

III stopnia

I stopnia

II stopnia

III stopnia

1

4

1

5

4

-

7

2

8

5

2

2

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, realizowany przez
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Do szkoły dostarczane przez PHU JARKO Jarosław
Hubner z siedzibą w Nowe Wsi 11, 67-400 Wschowa. 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.
 „Umiem pływać 2019” – program organizowany przez Powiatowe Zrzeszenie LZS,
skierowany dla uczniów klas III, dzięki któremu mieli oni okazję uczestniczyć w cyklu zajęć
na Pływalni Delfin w Chodzieży.


szkoła dzięki pozyskanym środkom z dotacji celowej zakupiła wyposażenie do kuchni
i stołówki szkolnej w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” za kwotę 30.694,12 zł,
z której 24.113,00 zł wykorzystano z dotacji, a 6.028,25 zł ze środków własnych.
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z inicjatywny pani pedagog Karoliny Binkowskiej w czerwcu 2019 r. w ramach realizacji
programu "Trzymaj formę" odbyło się spotkanie z dietetykiem - Kingą Polową. Wzięli
w nim udział uczniowie klas V - VIII. Celem zajęć było promowanie zdrowego stylu życia,
zdrowego odżywiania, roli sportu oraz aktywnego wypoczynku w naszym życiu. Omawiając
piramidę zdrowego odżywiania pani dietetyk zwróciła uwagę na to, co i w jakich proporcjach
powinniśmy jeść, aby nasz organizm jak najdłużej pozostał w dobrej kondycji. Uczniowie
dowiedzieli się jak duże znaczenie dla naszego organizmu ma woda i ile powinniśmy jej
wypijać.



uczniowie klasy 8 wzięli udział w szkoleniu w ramach programu " Wiem-nie biorę! Jestem
bezpieczny! Jego celem było dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na
temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia
ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. Szkolenie poprowadziła
pani Karolina Pieniążek- pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Chodzieży.



wzięliśmy udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej
inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia –
80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
– aby uwrażliwić młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej
wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu,
społeczności.



Szkoła bierze udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych, reprezentują ją uczniowie
szkoły, sztandar szkoły, dyrektor oraz nauczyciele.
Egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty pisała jedna klasa ósma w roku 2019. Poniżej wyniki szkoły na tle
powiatu i województwa z poszczególnych przedmiotów j. polskiego, matematyki oraz j.
niemieckiego w procentach:

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w procentach
Przedmiot
j. polski

Szkoła

Powiat

Województwo

59

55

61
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matematyka

42

39

43

j. niemiecki

43

37

37

 1 uczeń – Mateusz Poznań otrzymał 100 % z dwóch przedmiotów

egzaminu

ósmoklasisty: z j. polskiego i j. niemieckiego.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym, spotkania z kulturą
1.

Zajęcia w Laboratorium Wyobraźni w Poznaniu klas VI. Wizyta w Laboratorium
Wyobraźni pozwoliła naszym uczniom na zdobycie wiedzy, zrozumienie otaczających nas
zjawisk i pobudzenie ciekawości świata.

2.

6 i 7 maja 2019 r. na zaproszenie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja
Kopernika w Wyszynach pani Donaty Kędzierskiej zorganizowano

„Objazdową,

interaktywną wystawę Eksperymentuj!” w ramach działania „Naukobus”. Był to
projekt „Nauka dla Ciebie”, realizowany przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzieci ujrzały eksponaty
o następujących nazwach: „Dowód na twierdzenie Pitagorasa”, „Tablica Galtona”,
„Szyfry”, „Łamigłówki”, „Wirujące krzesełko”, „Najszybsza zjeżdżalnia”, „Dziwne
walce”, „Uwięziona piłka”, „Silny jak serce”, „Kula plazmowa”, „Znikające barwy”,
„Częstotliwości jakie słyszymy”, „Ludzkie ciało – trójwymiarowa układanka”, „Sprawdź
swoją pamięć”, „Szybkość reakcji”, „Oszukaj swój wzrok”, „Jak powstaje film?”,
„Oszukaj swój słuch”. Przez połączenie nauki z zabawą dzieci pod czujnym okiem
profesjonalistów mogli przeprowadzić doświadczenia z zakresu fizyki, poznać tajniki
ludzkiego mózgu, wykorzystać matematykę i logikę w praktyce. Uczniowie z wielkim
zaangażowaniem oddali się eksperymentowaniu, zwłaszcza że cały czas towarzyszyli im
animatorzy Centrum Nauki Kopernik, którzy w razie potrzeby objaśniali działanie
eksponatów i opowiadali o zjawiskach naukowych. W tym celu odwiedziło naszą szkołę
około 500 osób - byli to nie tylko uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół z Budzynia
i Stróżewa, ale również mieszkańcy Wyszyn i okolic. Możliwość eksperymentowania
wśród wszystkich (bez względu na wiek), budziła jednakowe emocje.
3.

W dniach 30 maja i 3 czerwca odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne
w zakresie profilaktyki uzależnień, zorganizowane przez pedagoga szkolnego. Zajęcia
przeprowadziła trener Ośrodka Profilaktyki Społecznej pani psycholog Joanna
Żółkiewska.

Dzięki

wsparciu

Gminnej

Komisji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych uczniowie klas IV – VIII poznali negatywne skutki sięgania po alkohol
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oraz inne używki, dowiedzieli się o społecznych i prawnych konsekwencjach takich
zachowań, uczyli się asertywności.
Młodsi uczniowie klas I – III mieli okazję porozmawiać o zdrowym stylu życia oraz
zagrożeniach związanych z uzależnieniami. Uczniowie chętnie wzięli udział w zajęciach.
4.

11 czerwca 2019 r. klasy V zgłębiały historię regionu. W Poznaniu wzięli udział
w zajęciach edukacyjno-terenowych. Spacerując z przewodnikiem po Ostrowie Tumskim,
poznawali architekturę, historie związane z życiem codziennym w średniowieczu,
utrwalili wiadomości o chrzcie Polski oraz czasach, kiedy Poznań był grodem. Kolejnym
punktem programu była wizyta na stadionie Lecha Poznań. Podczas zwiedzania dzieci
zobaczyły: salę konferencyjną, szatnię gości, Lożę Prezydencką, trybunę prasową.

5.

W piątek 4 października, wybraliśmy się wraz z wychowawczynią panią Magdaleną
Thom i panią pedagog Karoliną Binkowską, na "Noc zawodowców" do Zespołu Szkół w
Ratajach. Na miejscu dzieci miały możliwość zapoznania się z zawodami takimi jak:
hydraulik, budowlaniec, malarz, kucharz, ogrodnik, florysta. W sumie odbyło się 18
warsztatów.

6.

Dnia 15 listopada klasy VIa i VIb wzięły udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej
w Gębicach. Jest to placówka, która stwarza osobom niepełnosprawnym możliwość
uczenia się, nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, przygotowania do pracy.
Uczestnicy Warsztatów biorą udział w zajęciach prowadzonych w ośmiu pracowniach:
rzemiosła,

rękodzieła

artystycznego,

komputerowo-fotograficznej,

gospodarstwa

domowego, krawiecko-dziewiarskiej, terapii pedagogicznej, plastycznej oraz ceramicznej.
7.

W ramach współpracy z Gminną Biblioteką w Wyszynach wzięliśmy udział
w spotkaniach z autorami książek i podróżnikami, np. panem Łukaszem Wierzbickim autorem wielu książek dla dzieci i młodzieży opartych na prawdziwych historiach np.
„Afryka Kazika”. Spotkania były organizowanie dla uczniów całej szkoły.

8.

W grudniu 2019 r. dzięki wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach profilaktycznych.
Uczniowie z klasy I uczyli się nazywać swoje emocje, klasy II zdrowego stylu życia.
Zajęcia dla klas III i IV poruszały temat empatii. Natomiast pozostali uczniowie zapoznali
się z problemem cyberbuillingu.
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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:
1. W

tłusty czwartek

uczniowie

Szkoły Podstawowej

im.

Mikołaja

Kopernika

w Wyszynach przyłączyli się do akcji „Wyślij pączka do Afryki” . W zamian za
rezygnację ze słodkości wrzucaliśmy pieniążki do puszki. Fundusze, które zostały
zebrane w akcji „Wyślij pączka do Afryki” za pośrednictwem Fundacji Kapucyni i Misje
sfinansują projekty dla potrzebujących. Akcja uczy wrażliwości i otwartości na innych
oraz przede wszystkim umiejętności dzielenia się i rezygnacji z przyjemności na rzecz
drugiego człowieka.
2. Zbiórka nakrętek; akcja polega na zbiórce nakrętek plastikowych po płynach, napojach,
kremach i innych środkach na rehabilitację Daniela z Wągrowca.
3. Świąteczne Kartki Dobroczynne Wielkanoc i Boże Narodzenie 2019 - 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.
Sprawy bieżące
1. W czasie wakacji 15 lipca 2019 r. rozpoczęto rozbudowę naszej szkoły, rozbudowa
trwa do chwili obecnej.
2. Szkoła pozyskuje sponsorów dla swojej działalności.
Nasi sponsorzy - sołectwo Bukowiec przekazało 1000,00 zł, za które zakupiliśmy
książki do biblioteki szkolnej.
3. Szkoła korzysta od 2019 r. z e-dziennika firmy Vulcan - od 01.09.2019 r. za
zgodą jednostki samorządu terytorialnego – Wójta Gminy Budzyń, e-dziennik
wcześniej był już

przez nas prowadzony w sekretariacie, natomiast nauczyciele

i uczniowie zaczęli korzystać z niego dopiero od 01.09.2019 r.
4. Biblioteka szkolna posiada nowy program MOL NET+ z czytnikiem do kodów
kreskowych do obsługi biblioteki.
5. Posiadamy również elektroniczny dzwonek, który ułatwił pracę nauczycielom.

157

6. Do szkoły zakupiono również kolejne nowe Laptopy firmy Lenovo, meble
i ławki do już istniejących sal lekcyjnych.
7. Za udział w VIII edycji akcji Nadleśnictwa Podanin „Za kasztany i żołędzie wiedzy
Ci przybędzie” i za otrzymane 3 miejsce szkoła otrzymała urządzenie wielofunkcyjne
- drukarkę, program euroterapeutica Dysleksja, skrzynię gimnastyczną oraz dwa
bezprzewodowe mikrofony wraz z słuchawkami. Wartość tej nagrody to 3.541,80 zł.
8. W najbliższym czasie zostanie wyremontowana kuchnia i powstanie stołówka szkolna
dla dzieci – wartość finansowa tego zadania wyniesie 90.000,00 zł, doposażenie
kuchni: wyniesie 30.000,00 zł. Szkoła została poddana renowacji w miarę potrzeb
i możliwości. Podnosimy estetykę szkoły, uzupełniamy zbiory biblioteczne, kupujemy
pomoce dydaktyczne.
9. Po zakończeniu remontu konieczne będzie zagospodarowanie terenu zielonego wokół
szkoły, odtworzenie placu zabaw oraz wybudowanie boiska sportowego, które
umożliwi realizację zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019
Rozdział
Paragraf
80101
3020

Opis
dodatek wiejski
fundusz zdrowotny
ekwiwalent za pranie
ekwiwalent za okulary

4010
wynagrodzenie zasadnicze
dodatek motywacyjny
nadgodziny
pozostałe wynagrodz.
nagrody jubileuszowe
nagrody na DEN
wynagrodzenie – obsługa
4040
4110
4120
4170
4210

4220

dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki zus
fundusz pracy
umowy zlecenie
zakupy
akcesoria komputerowe
meble
art. kancelaryjne
środki czystości
art. gospodarcze
prenumerata
art. spożywcze

Kwota
58 865,65
55 899,65
1 000,00
1 501,00
465,00
1 089 186,40
539 474,84
16 473,33
223 989,69
145 701,27
20 950,30
17 800,00
124 796,97
72 580,57
203 015,82
22 326,72
5 400,00
66 383,39
3 483,35
44 361,91
5 942,79
3 017,99
5 117,48
4 459,87
500,00
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4240
4260

4270
4280
4300

pomoce dydaktyczne
zużycie energii
zużycie gazu
woda
usługi remontowe
badania lekarskie
usługi pozostałe
prowizje bankowe
usługi drobne
opłaty RTV
wywóz nieczystości
ścieki
przegląd instalacji elektr.
usługi kominiarskie
monitoring

17 227,58
91 667,81
11 716,24
78 896,51
1 055,06
906,81
905,00
31 262,89
1 057,08
541,82
20 346,49
245,15
3 367,65
1 561,22
1 161,12
2 982,36

4360

usługi telekom.

2 107,95

4410

delegacje służbowe

1 717,90

4430

ubezpieczenie

977,00

4440

odpis na ZFŚS

67 732,32

4700

szkolenia pracowników

80146
4300
4410

dokształt
delegacje służbowe

410,00
7 078,00
6 656,50
421,50

80150

Stołówka
Posiłek w domu i w szkole
organizacja warunków spec.

32 387,75
29 103,15
60 629,08

80153

zakup podręczników

16 636,20

80148

85416

3240 stypendia motywacyjne
RAZEM

4 370,00
1 883 377,99
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IX.4. Działalność Przedszkola Samorządowego imienia "Koziołka Matołka" w
Wyszynach oraz analiza wykonania planu finansowego za 2019 r.
W 2019 roku do przedszkola uczęszczało 57 dzieci, które były podzielone na trzy grupy:
• KRASNALE dzieci 6 letnie - 12 osób,
• BIEDRONKI dzieci 5 letnie - 23 osoby,
• PSZCZÓŁKI dzieci 3 - 4 letnie - 22 osoby.
W przedszkolu zatrudnione są dwie woźne, kucharka i intendentka.
Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00. W godzinach od godz. 8.00 - 13.00
realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego (pobyt dzieci jest
bezpłatny); każda rozpoczęta godzina przed godziną 8 i po godzinie 13 to dodatkowy koszt
godzinowy - 1 złotówka.
Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym układa się bardzo dobrze.
Wspólnie z rodzicami przedszkole zorganizowało następujące uroczystości:
- Dzień Przedszkolaka "Na dyniową nutę"
- Rodzinny Festiwal Piosenki Świątecznej,
- Jasełka z rodzicami,
- Kiermasz wielkanocny,
- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Rodziny.
W roku 2019 zostały zorganizowane wycieczki bliższe i dalsze:
- wizyta w Nadleśnictwie Sarbia,
- wyjazd do fabryki bombek w Gnieźnie,
- zwiedzaliśmy Centrum Nauki Kopernik podczas wizyty w Wyszynach,
- wyjazd do Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży.
W miarę możliwości zapraszano do przedszkola teatrzyki lub wyjeżdżano
z dziećmi do CHDK w Chodzieży na przedstawienia:
- "Czarownica u dentysty" - przedszkole,
- "Hipopotam Hipcio" - przedszkole,
- "Nasz nowy kolega Mambo" - przedszkole ,
- "Zuzia w zaczarowanym świecie" - przedszkole,
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- "Magiczne abecadło" - przedszkole (Teatr Luby Zarembiny),
- "Dziewczynka z zapałkami" - CHDK.
Przez cały rok zapraszano ciekawych ludzi, którzy reprezentują różne zawody, dzięki temu
dzieci poznały takie zawody, jak:
- baletnica,
- ratownik medyczny,
- serowar,
- cukiernik,
- pisarz,
- policjant,
- górnik.
Najbliższe plany gospodarcze dotyczą:
- wykonania obudowy na kaloryfery w pozostałych salach,
- zakupu tablicy interaktywnej,
- zakupu moskitier.
Plan wydatków budżetowych na 2019 rok zawierał:
Wynagrodzenia osobowe:
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 10 osób pełnozatrudnionych do 31 sierpnia 2019 r.,
od września 2019 r. - 8 osób pełnozatrudnionych i 3 osoby niepełnozatrudnione,
- dodatek motywacyjny,
- godziny ponadwymiarowe - 12,
- fundusz nagród (z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
- nagroda jubileuszowa – 25 lat pracy i 20 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):
- nadzór nad ogrzewaniem gazowym 15 zł x 5 godzin x 7 miesięcy = 525,00 zł
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- wykonywanie prac związanych z pielęgnacją zieleni na terenie przedszkola - 15 zł x 32
godziny x 7 miesięcy = 3 360,00 zł
- prowadzenie strony BIP i ewidencjonera (elektroniczna obecność) – 20 zł x 20 godzin =
400,00 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia:
- artykuły papiernicze,
- środki czystości,
- artykuły gospodarcze,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego,
- oprogramowanie Windows 10 do 3 komputerów – 2 186,99 zł,
- rolety okienne - 329,00 zł,
- warnik i naleśnikarka – 1 049,57 zł,
- sito do gotowania na parze + garnek - 625,74 zł,
- zakup naczyń na wyposażenie kuchni - 619,00 zł.
Zakup pomocy naukowych, książek i zabawek – 6 000,00 zł
Zakup usług remontowych:
- czyszczenie z pleśni elewacji przedszkola i budynki gospodarczego –
3 000,00 zł,
- malowanie przedszkola – 12 343,05 zł,
- malowanie dachu i opierzenia kotłowni ( zalecenie kominiarza) - 910,20 zł,
- obudowa na kaloryfery – 3 800,00 zł.
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 - plac zabaw, przegląd budynku, itp.
- obsługa programu Ewidencjoner (ewidencja dzieci),
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- ochrona danych osobowych IODO,
- wywóz śmieci,
- roczny przegląd placu zabaw i budynku przedszkolnego – 1 107,00 zł,
- obsługa BIP – 1 107,00zł,
- naprawa zjeżdżalni na placu zabaw – 1 067,64 zł.
Dokształcanie:
- szkolenie dla dyrektorów - podsumowanie półrocza nadzoru pedagogicznego (styczeń 2019
- dyrektor),
- szkolenie z zakresu SIO (luty 2019 - dyrektor),
- warsztaty dla nauczycieli - "Show pedagogika, uczysz dzieci słuchać, słyszeć
i działać z ochotą (marzec 2019 - 2 nauczycielki),
- szkolenie rady pedagogicznej - "Repetytorium metodyki wychowania przedszkolnego"
(marzec 2019 - 4 nauczycielki),
- warsztaty metodyczne dla nauczycieli - "Melorytmiczna koncepcja Wspomagająca Naukę
Czytania" (październik 2019 - 2 nauczycielki),
- kurs - "Zabawy logiczne na bazie kodowania i programowania w przedszkolu" (listopad
2019 - 1 nauczycielka)

IX.5. Działalności Przedszkola Samorządowego im. ,,Misia Uszatka” w Budzyniu oraz
analiza wykonania planu finansowego za 2019 r.
Informacje ogólne o przedszkolu:
W roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola uczęszcza 206 dzieci.
Dzieci uczęszczają do przedszkola od godz.6.30 do 15.30.
Przedszkole ma 10 oddziałów, podział dzieci odbywa się wg rocznika, prawie wszystkie
oddziały są jednorodne wiekowo, tylko oddziały w Sokołowie Budzyńskim i Dziewokluczu
mają oddziały mieszane 3,4,5,6 latki.
Grupy liczą od 20-25 dzieci na os.Wierzbowym, natomiast na ul. Przemysłowej są mniej
liczne ze względu na wielkość sal.
Przedszkole mieści się w czterech placówkach: os.Wierzbowe - 5 grup, ul. Przemysłowa - 3
grupy w Budzyniu oraz zamiejscowe oddziały w Dziewokluczu i Sokołowie
Budzyńskim po jednej grupie 16 dzieci i 14 dzieci.
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Podział dzieci wg rocznika wygląda następująco:
2,5 latki - 8
3-latki - 38
4-latki - 39
5-latki - 63
6 latki - 58
Dwa posiłki jedzą wszystkie dzieci w Budzyniu, kuchnia wydaje 100 podwieczorków.
Podstawa programowa jest realizowana w godz.7.30-12.30.
Plan finansowy za 2019 r. przedszkola został zrealizowany zgodnie z § planu na 2019 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
-remont łazienki w Sokołowie B.

73 930,48 zł
54 039,92 zł

-malowanie pomieszczeń

5 972,00 zł

-konserwacja windy

1 327,40 zł

-pozostałe remonty
Zakupy:

12 771,16 zł
71 818,93 zł

- akcesoria komputerowe 22 717,48 zł
- notebook 2 sztuki
- tablica interaktywna MAC
- projektor do tablicy
meble

4 590,23 zł

artykuły kancelaryjne

9 998,06 zł

środki czystości

12 404,08 zł
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artykuły gospodarcze

20 525,77 zł

- np. wentylatory, kosze na śmieci, drabina
- artykuły gospodarstwa domowego - kuchnia
- rolety
- warnik do wody
- stroje dla dzieci do przedstawień
- stoły do kuchni
- regały do magazynu przy kuchni
- wieszaki i pokrowce na stroje
zakupy inne:
- wykładziny do sal 2 sztuki
- telewizor
- niszczarka
- rower dla intendenta
- wieża Panasonic 2 sztuki
prenumeraty: 1 583,31 zł
zakup pomocy dydaktycznych:

14 992,05 zł

- gry, puzzle, zabawki, plansze, książki, duże liczydła XL,
- wiatrak matematyczny, wieża liczb,
- stroje do poloneza,
- zestaw sensoryczny,
- instrumenty
Inna działalność:
- realizacja programów autorskich i innowacji pedagogicznych,
- wydanie 4 razy w ciągu roku gazetki przedszkolnej dla dzieci i rodziców - kwartalnik,
- dokształt nauczycieli -kursy, granty, warsztaty – 4 965,00 zł
- doskonalenie zawodowe w ramach WDN,
- współpraca z innymi placówkami - Chodzież,Wyszyny, Stróżewo,
- udział dzieci w konkursach powiatowych, rejonowych, ogólnopolskich,
- udział w akcjach - zbiórka karmy do schroniska, zbiórka puszek, nakrętek,Góra Grosza itd.,
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- promocja zdrowego stylu życia – sanepid, dietetyczka,
- udział w imprezach sportowych - biegi w Chodzieży, turniej starszaków, biegi na Orliku,
- wycieczki na terenie Gminy Budzyń i okolice - Alpaki, Kąkolewo, Margonin, Muzea itp.,
- poznawanie zawodów na terenie Gminy Budzyń,
- zapraszanie ekspertów do przedszkola,
- Mikołajki dla dzieci przedszkolnych - teatr w wykonaniu personelu,
- Dzień Dziecka z rodzicami,
- Dzień Patrona,
- Dzień przedszkolaka,
- inne uroczystości zaplanowane zgodnie z kalendarzem przedszkolnym na rok szkolny,
- festiwal Śpiewających Przedszkolaków eliminacje przedszkolne,powiatowe i rejonowe,
- występy przedszkolaków na Dni Budzynia,
- udział w teatrzykach i koncertach,
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 oraz praktycznie organizowana przez 2019 r.,
a formalnie istniejąca od stycznia 2020 r. Izba Historii Ziemi Budzyńskiej. 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 2019 roku zostały zrealizowane następujące imprezy,
uroczystości, wystawy, festiwale, rozgrywki sportowe itp.
styczeń
06.01.2019 r. – Koncert Noworoczny
- występ saksofonisty Dawida Bocza ,,Dave Bo”
– występ Budzyńskiej Orkiestry Dętej przeplatany piosenkami w wykonaniu solistów ze
Studia Piosenki GOK
13.01.2019 r. – 27. Finał WOŚP - ,,Festyn Rodzinny” w GOK; graliśmy dla dzieci
małych i bez focha na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych; razem
zebraliśmy 64 182,00 zł
22.01.2019 r. – Balik karnawałowy dla dzieci zorganizowany przez Sołtys wsi Budzyń P.
Marię Jabłońską w GOK
luty
14.01 – 27.02.2019 r. – Ferie zimowe (wgląd do planu ferii zimowych 2019)
10.02.2019 r. – Inscenizacja zdobycia niemieckiego wozu pancernego Ehrhardt M17 na
wzgórzu Okręglik
marzec
07.03.2019 r. – Dzień Kobiet – Koncert zorganizowany przez GOK w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury
- koncert zespołu ,,WRZOSOWISKA & KASIA POPOWSKA”
kwiecień
15.04.2019 r. – Prezentacja Stołów Wielkanocnych w holu Gminnego Ośrodka Kultury,
przygotowanych przez Stowarzyszenie ,,Razem Dla Budzynia”
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16.04.2019 r. – Biesiada Wielkanocna – zorganizowana w Gminnym Ośrodku Kultury
przez dzieci z przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Budzyniu
27.04.2019 r. – IX Wiosenny Bieg Orlika – Os. Piaski (las)
maj
04.05.2019 r. – Zabawa majówkowa na Olszynkach
- dmuchane zamki
- festiwal baniek mydlanych
- występy solistów ze Studia Piosenki GOK
- zabawa taneczna
20 – 24.05.2019 r. – Plener Malarski w Kamienicy dla Stowarzyszenia Plastyków AZYL
czerwiec
07 – 08.06.2019 r. – „Dni Budzynia”
- Koncert zespołu „KOMBII”
- zabawa taneczna – DJ CUBASE
- IV Budzynska Noc Klubowa wystąpili: DJ Insane, Nina Suerte, Hazel, Dave Bo, DJ
Drum, DJ Danley, Gazell, Cubase, DJ Cammil, Bueno Clinic, TomiGraj
- pokazy Led Robot – pirotechnika – lasery
14.06.2019 r. – Wystawa fotograficzna pn. ,,DWA ŚWIATY. POLSKA – ISLANIDA” –
Grzegorza Wróblewskiego (wystawa otwarta do końca czerwca)
wrzesień
01.09.2019 r. Dożynki Powiatowo-Gminne w Podstolicach
- Obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Tolija”
- Koncert Budzyńskiej Orkiestry Dętej
- Turniej żniwny Sołectw
- Koncert zespołu ,,Złoty Liść”
- Występ dzieci ze Studia Piosenki GOK
- Występ zespołu „PIERSI”
- Zabawa taneczna
13.09.2019 r. - Przeprowadzenie szkolenia z dziećmi w wieku od 10 do 13 lat w zakresie
obsługi programów Microsoft Office
21.09.2019 r. – Obchody jubileuszu 140-lecia istnienia linii kolejowej Poznań-Piła,
występ Budzyńskiej Orkiestry Dętej na stacji PKP w Budzyniu oraz słodki poczęstunek
listopad
10.11.2019 r. – Koncert Patriotyczny pn. ,,Moja Ojczyzna” zorganizowany na Sali
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widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, wystąpili:
- zespół Jan Boys pod kierownictwem Jana Margowskiego
- dzieci ze Studia Piosenki GOK
26.11.2019 r. – wystawa prac plastycznych pn. ,,Mój Anioł Stróż” wykonanych przez
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Budzyniu
30.11.2019 r. – akcja ,,Ciuch w Ruch” – to wydarzenie dla osób, które chciałyby pozbyć
się ubrań, których już nie noszą
grudzień
17.12.2019 r. – Wernisaż pn. „Każdy dzień, to nowa szansa...” - Przegląd prac
artystycznych Stowarzyszenia Plastyków AZYL
15.12.2019 r. – Wigilia na Budzyńskim rynku
- koncert zespołu ,,JAN BOYS”
- Kolędy i pastorałki śpiewane przez dzieci i młodzież ze Studia Piosenki GOK
- świąteczny pokaz iluzji.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BUDZYNIU
Zajęcie informatyczne
Pracownia komputerowa
Pracownia komputerowa przeznaczona jest dla młodzieży i dorosłych. W pracowni
znajduje się 8 stanowisk wyposażonych w komputery PC połączone siecią Neostrada
zarządzaną przez wewnętrzny serwer. Komputery mają stały dostęp do internetu.
Wszystkie stanowiska pracy wyposażone są w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox,
Google Chrome i oprogramowanie Microsoft Office. Głównym celem jest zapoznanie
z możliwościami i zagrożeniami, jakie daje internet oraz przygotowanie uczniów
do

bezpiecznego

wynikających
korzystania

z
z

korzystania
użytkowania
sieci

i

z

sieci,

internetu,

ograniczanie

uświadomienie
zapoznanie
dostępu

do

z

dzieciom,

zasadami

zagrożeń

bezpiecznego

nieodpowiednich

stron.

Kurs Prawa Jazdy
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
Próby Budzyńskiej Orkiestry Dętej
Orkiestra Dęta - prowadzona jest przez pana Wiesława Pawlaka dwa razy w tygodniu.
Orkiestra liczy ogółem 35 osób w tym osoby wspierające z różnych miejscowości tj.
Chodzież, Ujście.
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Zajęcia wokalne
Zajęcia prowadzone są przez panią Krystynę Świniarską w Gminnym Ośrodku Kultury.
Na tych zajęciach instruktorka wyszukuje nowe talenty, uczy dzieci prawidłowego
śpiewania i przygotowuje je od strony muzycznej do występu na festiwalach, które
odbywają się na terenie całego kraju. Dzieci i młodzież z naszej gminy na konkursach
muzycznych i festiwalach zajmują bardzo wysokie miejsca.
Koło rencistek
Czwartkowe spotkania – są to spotkania czwartkowe rencistek i emerytek przy kawie,
które razem spędzają wspólnie czas.
Chór „Złoty Liść”
Chór „Złoty Liść” ma spotkania co czwartek. Prowadzony jest przez pana Jana
Margowskiego. Rencistki i emerytki spotykają, aby pośpiewać i nauczyć się nowych
utworów

muzycznych,

które

później

okolicznościowych

wykonują

i

na

różnych

uroczystościach

przeglądach

chorów.

Zajęcia zespołu tanecznego „IMPRESJA”
Prowadzone przez panią Hannę Liszowską są dwie grupy taneczne, razem w zajęciach
uczestniczyły 24 osoby.
Zajęcia zespołu tanecznego ,,Elite Dance Complex”
Zajęcia odbywają się w każdą sobotę. Dzieci uczestniczące na zajęciach nastawione są na
rozwój pasji jaką jest taniec poznawanie swoich możliwości i przekraczanie własnych
granic.
Kapela Kombinatorzy
Prowadzona przez panią Krystynę Świniarską.
Kapela „Kombinatorzy” - liczy 8 osób.
Reprezentuje naszą Gminę Budzyń na przeglądach i występach w kraju i za granicą.
Bierze czynny udział w różnych uroczystościach okolicznościowych, aby umilić
i rozbawić piosenkami publiczność. Kapela w ubiegłym roku wzięła udział w wielu
przeglądach kapel podwórkowych w miejscowościach tj: Krajenka, Toruń, Grudziądz,
Pobiedziska, Krzykosy, Nowy Tomyśl, Poznań, Osieka
Rękodzielnictwo Razem Dla Budzynia
Spotkania

Pań,

które

mają

zdolności

artystyczne

i

kultywują

tradycję

naszych przodków poprzez (haftowanie, wykonaniu robótek na iglicach, szydełku,
decoupage itp. Wykonują dekoracje świąteczne oraz reprezentują prace na różnych
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uroczystościach

i

festynach

Zespół folklorystyczny „TOLIJA”

w

powiecie

chodzieskim)

piątek i sobota zajęcia (3 grupy)

Zespół Folklorystyczny „TOLIJA” powstał 11 stycznia 2014 r. Celem działalności zespołu
jest kultywowanie tradycji ludowych w środowisku wiejskim oraz upowszechnienie bogatej
kultury muzycznej i tanecznej naszego regionu.
Choreograf: Renata Lis – specjalista w dziedzinie tańców ludowych.
Akompaniator: Andrzej Przybył - muzyk ludowy.
Koło szachowo- warcabowe
Dzieci chętnie w różnym wieku biorą udział w zajęciach szachowo - warcabowych. Uczą się
grać w szachy i warcaby pod okiem prowadzącego. 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
- plener malarski (spotkanie artystów i amatorów)
- Dożynki Gminne
- Bośka-kop - gra w karty
- ferie dla dzieci i młodzieży: zajęcia plastyczno – manualne, teatrzyki, koncerty,
kabarety, zajęcia taneczne, konkurs plastyczny z nagrodami, gry planszowe dla
najmłodszych, turniej gier komputerowych.
Biblioteka Publiczna w Budzyniu
W trosce o właściwy kształt zbiorów bibliotecznych i jego wysoki poziom systematycznie
dokonuje się zakupu książek, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb
czytelniczych zarówno dorosłych jak i dzieci.
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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.
Sieć biblioteczna
W skład sieci bibliotecznej Gminy Budzyń wchodzą:
 Biblioteka Publiczna w Budzyniu
Utworzona 1 października 1949 r. Od 1976 r. mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury,
w którym wypożyczalnia i czytelnia zajmują łącznie powierzchnię 111 m kw. W czerwcu
1992 roku decyzją Rady Gminy biblioteka została połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w jeden zakład będący podstawową instytucją kultury w gminie.
 Filia w Wyszynach
Filia powstała w 1957 roku. Usytuowana jest na piętrze Wiejskiego Domu Kultury, w którym
zajmuje ogółem powierzchnię 76 m kw.
 punkty biblioteczne
Sokołowo Budzyńskie – punkt swoją działalność rozpoczął w kwietniu 1984 roku. Od 1993
roku siedzibą punktu stała się Szkoła Podstawowa. Od tego czasu opiekę nad jego
funkcjonowaniem sprawuje pani Małgorzata Jeska – nauczycielka, bibliotekarka.
Nowe Brzeźno – punkt został utworzony w styczniu 1989 roku i od początku istnienia
prowadzony jest przez panią Halinę Bejmę.
Kadra biblioteczna
W Bibliotece Publicznej ogółem zatrudnionych jest trzech pracowników pełnoetatowych
(2 osoby w placówce głównej i 1 w filii bibliotecznej).
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Zbiory biblioteczne
Zbiory Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2019 roku liczyły ogółem 42.574 jednostek
inwentarzowych, w tym:
- biblioteka w Budzyniu - 31.166 jedn. inwentarzowych
- filia w Wyszynach

- 11.408 jedn. inwentarzowych

W skład zbiorów bibliotecznych wchodzą:
- 11.596

woluminów literatury pięknej dla dzieci i młodzieży

- 16.828

woluminów literatury beletrystycznej

- 14.150

woluminów literatury popularnonaukowej

w tym: 1.289 jednostek inwentarzowych zbiorów audiowizualnych (są to płyty CD tzw.
audiobooki czyli książka czytana do słuchania oraz płyty DVD z lekturami szkolnymi
i bajkami dla najmłodszych czytelników).
W trosce o właściwy kształt zbiorów bibliotecznych i jego duży poziom systematycznie
dokonuje się zakupów nowych książek, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań
i potrzeb czytelniczych zarówno dorosłych jak i dzieci.
Regularnie śledzony jest rynek wydawniczy i na bieżąco kupowane są przede wszystkim
najpoczytniejsze nowości z literatury beletrystycznej - głównie bestsellery, książki
nagrodzone oraz wydawnictwa 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. Sukcesywnie aktualizowane są
wydawnictwa statystyczno-nformacyjne i poradniki prawnicze.
Każdego roku przybywa również w bibliotece nowości z zakresu literatury popularnonaukowej, podróżniczej i historycznej. Księgozbiór wzbogacany jest regularnie o nowo
wydane opracowania monograficzne oraz o wydawnictwa albumowe na temat naszego
regionu.
W 2019 roku ogółem zakupionych zostało 2.135 zbiorów, w tym :
-

401 książek beletrystycznych dla dzieci i młodzieży

-

1.107 książek beletrystycznych dla dorosłych

-

426 książek popularnonaukowych

-

201 zbiorów audiowizualnych
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Dodatkowo w 2019 r. w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" biblioteka nasza otrzymała kwotę 14.364,00
złotych, za którą zakupionych zostało 491 książek.
Czytelnicy
W placówkach bibliotecznych zarejestrowanych jest 2.154 aktywnych czytelników,
w tym :
- w Budzyniu
1.659 czytelników
- w Wyszynach
495 czytelników
(stan na dzień 31.12.2019 r.)
Podział czytelników wg wieku :
Podział czytelników wg zajęcia :

-

do lat 5
- 173 osób
robotnicy
- 169 osób
6-12 lat
- 549
rolnicy
- 59
13-15 lat - 263
prac. umysłowi
- 215
16-19 lat - 237
uczący się
- 1.001
20-24 lat - 156
studenci
- 78
25-44 lat - 317
inni zatrudnieni - 121
45-60 lat - 216
niepracujący
- 511
pow.60 lat - 243
W punktach bibliotecznych ogółem zapisanych zostało 144 czytelników, którzy są
przypisani do biblioteki obsługującej dany punkt (punkty funkcjonują na zasadzie
wypożyczeń międzybibliotecznych)
Wypożyczenia
W ciągu 2019 roku łącznie zarejestrowych zostało 30.214 odwiedzin, w tym w
wypożyczalniach 19.581 odwiedzin.
Na zewnątrz wypożyczonych zostało 44.371 zbiorów, w tym:
- literatury dla dzieci i młodzieży - 14.416 woluminów
- literatury dla dorosłych
- 16.730 woluminów
- literatury niebeletrystycznej
- 4.918 woluminów
- czasopism nieoprawnych
- 2.200 jednostek
- zbiorów audiowizualnych
- 6.107 jednostek
Stałą formą współpracy pomiędzy czytelnikiem a biblioteką jest dostarczanie książek przez
bibliotekarzy, wolontariuszy i osoby zaprzyjaźnione do domów osób starszych, chorych
i niepełnosprawnych. Czytelnicy mają również dostęp do katalogu biblioteki on-line oraz
możliwość zamawiania, dokonywania rezerwacji, a także przedłużenia terminu zwrotu
książek przez telefon.
Działalność informacyjno – bibliograficzna
Zarówno biblioteka w Budzyniu jak i filia w Wyszynach posiadają czytelnię, w której
znajdują się głównie encyklopedie, słowniki, leksykony, roczniki, atlasy, książki rzadkie
i szczególnie cenne.
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W czytelniach obu bibliotek znajdują się także czasopisma, z których można skorzystać
zarówno na miejscu, jak i wypożyczyć do domu. W minionym roku zaprenumerowanych było
ogółem 44 tytułów czasopism, w tym: 3 tytuły dla dzieci i 10 tytułów dla młodzieży.
Biblioteka Publiczna w Budzyniu gromadzi również dokumenty życia społecznego na temat
naszego regionu oraz wycinki prasowe na temat naszej gminy.
Ważną rolę w działalności informacyjnej stanowi multimedializacja biblioteki oraz filii.
Osoby odwiedzające bibliotekę mają możliwość skorzystania z sali komputerowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Budzyniu i Wiejskiego Domu Kultury w Wyszynach. Pracownie te są
wyposażone ogółem w 13 stanowisk komputerowych, posiadają drukarki oraz urządzenia
wielofunkcyjne.
Działalność kulturalno – edukacyjna
W celu pozyskania w ciągu roku jak największej liczby czytelników i wypożyczeń biblioteka
prowadzi szeroką popularyzację literatury i czytelnictwa. Przez cały rok organizowane są
różnego rodzaju formy pracy z czytelnikiem.
W zakresie upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży biblioteka współpracuje
głównie z przedszkolami i szkołami.
Głównymi formami pracy edukacyjno - czytelniczej są:
- Spotkania autorskie - z pisarzami, podróżnikami i innymi artystami. Organizowane
zarówno dla dzieci, jak i młodzieży oraz dorosłych.
Ogółem w 2019 roku w obu placówkach bibliotecznych odbyło się 14 spotkań autorskich.
(gościliśmy m.in. Roksanę Jędrzejewską-Wróbel, Martę Fox, Roberta Gondka, Łukasza
Wierzbickiego, Romana Pankiewicza).
- Wycieczki do biblioteki – organizowane przede wszystkim dla dzieci z przedszkoli. Mają
one na celu ogólne zapoznanie dzieci z biblioteką, rozbudzenie zaineresowań czytelniczych
i zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki (ogółem 29).
- Lekcje biblioteczne – przeznaczone są dla uczniów ze szkół podstawowych. Są to lekcje
głównie z zakresu przysposobienia czytelniczego.
Ogółem w 2019 roku przeprowadzonych zostało 11 lekcji bibibliotecznych.
- Konkursy – dla dzieci młodszych są to głównie konkursy rysunkowe i plastyczne, dla
dzieci starszych i młodzieży konkursy czytelnicze, wymagające znajomości zagadnień
związanych z literaturą. W 2019 roku ogólem odbyły się 4 konkursy: rysunkowy - „Polska
moja Ojczyzna” , plastyczne „Moja pierwsza książka” i konkurs na zakładkę do książki oraz
konkurs wiedzy „Z jakiej bajki to bohater?”
- Inne imprezy czytelnicze - organizowane są z okazji przypadających świąt i rocznic
literackich oraz imprezy cykliczne o charakterze kulturalno – edukacyjnym.
TYDZIEŃ BIBLIOTEK (8-15 maja)
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Dzień Bibliotekarza
Każdego roku w maju bibliotekarze z bibliotek publicznych powiatu chodzieskiego wspólnie
obchodzą swoje święto. W 2019 roku gospodarzem uroczystości była Biblioteka Publiczna
w Budzyniu.
Pasowanie na Czytelnika
Tradycyjnie w ramach obchodów "Tygodnia Bibliotek" Biblioteka Publiczna wraz
z Biblioteką Szkolną zaprasza uczniów klas pierwszych na uroczyste „Pasowanie na
Czytelników”. W 2019 roku w uroczystości, która odbyła się 13 maja w sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury oprócz pierwszoklasistów i ich wychowawców udział wzięli
zaproszeni goście oraz licznie przybyli rodzice i dziadkowie dzieci.
„Lato Artystyczne” - 12 czerwca (IX edycja pn.”Regionalne”)
"Lato Artystyczne" jest to impreza cykliczna o charakterze kulturalno-edukacyjnym, mająca
na celu promocję twórczości artystycznej w dosłownym tego słowa znaczeniu - od rzeźby,
poprzez malarstwo, fotografię, muzykę, film, teatr do literatury.
Luba Zarembińska - polska reżyser teatralna, aktorka i działaczka społeczna; wraz z Moniką
Bykowską gościły w Przedszkolu Samorządowym im. Koziołka Matołka w Wyszynach, gdzie
zagrały przedstawienie pt."Magiczne abecadło"
Grzegorz Wróblewski - leśnik, fotograf przyrody; autor wystaw "Na szagę przez powiat
chodzieski", "Tajemnice lasu", Nadleśnictwo Podanin - skarby natury", "Wokół wody", "Dwa
światy: Polska - Islandia"
"Tolja" - zespół folklorystyczny; zaprezentował składankę tańców i przyśpiewek
z Wielkopolski, Kaszub, Śląska i ziemi krakowskiej "Krakowiaka"
Agnieszka Górska - plastyk, animator imprez okolicznościowych ; przeprowadziła dla grupy
seniorów warsztaty lepienia w glince ceramicznej w Dziennym Domu Opieki Społecznej
w Budzyniu
Tomasz Szepczyński - żeglarz, uczestnik wyprawy "Shackeltona” o sobie i swoich
żeglarskich wojażach opowiedział młodzieży szkolnej podczas spotkania 11 czerwca
w Szkole Podstawowej w Budzyniu
Patryk Klepacki - tancerz Break Dance, instruktor tańca i aktor Teatru Muzycznego
w Gdyni, swoimi występami uświetnia największe eventy w Polsce; spotkał się z uczniami
klas starszych w Szkole Podstawowej w Budzyniu
Kamila Górna - solistka ze Studia Piosenki GOK, uczestniczka wielu festiwali i konkursów
w całej Polsce; swoje umiejętności wokalne zaprezentowała śpiewając piosenkę pt."Taki kraj"
Kazimierz Słodowy - artysta rzeźbiarz tworzący płaskorzeźby i kompozycje przestrzenne
z drewna i techniką kowalstwa artystycznego; spotkał się z uczniami klas czwartych i piątych
ze Szkoły Podstawowej w Budzyniu (os. Wierzbowe)
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Jarosław Łukaszewski - właściciel firmy ochroniarskiej "Security", instruktor samoobrony
i miłośnik wspinaczek górskich ; o swoich wyprawach taternickich i alpinistycznych
opowiedział podczas spotkania z młodzieżą w Wiejskim Domu Kultury w Wyszynach
Gala "Lata Artystycznego" - uroczytość podsumowująca
- prezentacja artystów, twórców i pasjonatów wypraw na scenie
- wręczenie zaproszonym gościom pamiątkowych statuetek i kwiatów
- statuetka dla gościa – w 2019 roku okolicznościową statuetką obdarowana została pani
Iwona Repczyńska - dyrektor Przedszkola Samorządowego im. "Misia Uszatka" w Budzyniu
(przekazanie dyplomów dla pań przedszkolanek : Ewy Bedyńskiej, Doroty Chroł i Moniki
Stachowiak oraz wyróżniających się grup przedszkolaków : dla "Sówek", "Wiewiórek"
i "Wróbelków)
Spotkanie Budzyńskich Marii
- jest to impreza integracyjna z elementami literackimi. Oprócz ciekawostek na temat
imienia Maria uczestniczki poznają życie i twórczość sławnych Marii – uczonych i pisarek
II Spotkanie Budzyńskich Marii odbyło się 9 sierpnia na Olszynkach. W spotkaniu udział
wzięło ponad 50 pań ,,małych i dużych” o tym imieniu.
Narodowe Czytanie
W sobotę, 7 września 2019 r. Biblioteka Publiczna w Budzyniu po raz ósmy zorganizowała
Narodowe Czytanie, na które przybyło ponad 70 osób. W tym roku zamiast jednego
obszerniejszego dzieła czytane były fragmenty 8 nowel polskich, których wspólnym
mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad
człowiekiem i społeczeństwem.
„Dobra pani” Elizy Orzeszkowej,
„Dym” Marii Konopnickiej,
„Katarynka” Bolesława Prusa,
„Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) Bruno Schulza,
„Orka” Władysława Stanisława Reymonta
„Rozdzióbią nas kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego,
„Sachem” Henryka Sienkiewicza,
„Sawa” (z cyklu: Pamiątki Soplicy) Henryka Rzewuskiego.
Jubileusz 70-lecia Biblioteki
Wielki Jubileusz – wielkie świętowanie.
Dwa dni Biblioteka Publiczna w Budzyniu obchodziła swoje 70 urodziny.
- w środę 2 października uroczyste obchody jubileuszu odbyły w restauracji ,,Platinum”.
W uroczystości udział wzięli: władze powiatowe, gminne, dyrektorzy i pracownicy
okolicznych bibliotek i instytucji współpracujących z biblioteką, wyróżniający się czytelnicy
oraz osoby zaprzyjaźnione
- drugi dzień świętowania miał miejsce w czwartek 3 października
w bibliotece wszyscy, którzy w tym dniu odwiedzili bibliotekę częstowani byli urodzinowym
tortem. Ilość przybyłych gości i dowody sympatii, jakich doświadczyli
w tych dniach pracownicy biblioteki przerosły ich oczekiwania. Były życzenia,
prezenty i mnóstwo kwiatów. Biblioteka wzbogaciła się m.in. o nowy sprzęt
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w postaci laptopa i drukarki oraz wiele pięknych i cennych książek.
Poezja Twórców Wielkopolski
29 października 2019 r. Biblioteka Publiczna w Budzyniu po raz pierwszy w historii miała
okazję do włączenia się w obchody 42. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego,
odbywającego się corocznie w Poznaniu. W ramach panelu literackiego „Nie tylko klasycy.
Poezja Twórców Wielkopolski” gościła trójkę poetów, członków poznańskiego oddziału
Związku Literatów Polskich:
Marię Kogut – poetkę, nauczycielkę z Ludomek w gminie Ryczywół. Autorkę czterech
tomików wierszy: „Pochwycić ptaka”, „W sieci krajobrazów”, „Przenikanie”, „Między
kroplami deszczu”
Pawła Kuszczyńskiego - poetę i krytyka literackiego z Poznania. Autora 13 książek
poetyckich, z których ostatnio wydana, w 2018 r. nosi tytuł „Pora słowa”. Byłego prezesa
poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich
Krzysztofa Galasa – niewidomego poetę, publicystę, dziennikarza, gitarzystę. Autora
dziesięciu książek poetyckich oraz zbioru felietonów ,,Widzieć intelektem”. Kompozytora
wielu piosenek, które śpiewa wraz z żoną Aliną w duecie pn.”Sobie Przeznaczeni”.
„Mała Książka – Wielki Człowiek”
jest to ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo, do której przyłączyła się nasza biblioteka
- II edycja projektu, która rozpocząła się we wrześniu 2019 roku skierowana jest dla dzieci
w wieku 3-6 lat i ich rodziców. Każde dziecko biorące udział w akcji otrzymuje na start
zestaw dwóch książek – dla siebie książkę z opowiadaniami i dla rodziców książkę opisującą
korzyści płynące z wczesnego i systematycznego czytania dziecku, oraz kartę „Małego
Czytelnika” do zbierania naklejek. Po uzbieraniu 10 dziecko otrzymuje imienny dyplom
potwierdzający jego zainteresowania czytelnicze i nagrodę-niespodziankę.
Ranking Bibliotek
– od 2011 roku biblioteka bierze udział w Ogólnopolskim Rankingu Bibliotek, którego twórcą
i pomysłodawcą jest Instytut Książki i gazeta „Rzeczpospolita”. W 2019 roku biblioteka
nasza zajęła 134 miejsce w kraju.
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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 2019 prowadziło działalność gospodarczą 517
przedsiębiorców (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Zgodnie z danymi
GUS w rejestrze REGON w 2019 r. na terenie Gminy Budzyń zarejestrowanych było ogółem
660 podmiotów gospodarki narodowej. Firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie
naszej gminy to firmy od jednoosobowych do zakładu zatrudniającego około 1000 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. 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 naszej gminie

jedną z ważniejszych kwestii jest rozwój małych i średnich

przedsiębiorstw, istnieją zakłady świadczące usługi dla mieszkańców, nie brakuje również
firm budowlanych, oferujących kompleksowy zakres usług od projektu, aż po wykończenie
wnętrza. Od lat najbardziej rozwiniętą miejscowością z terenu gminy jeśli chodzi o
przedsiębiorczość jest miejscowość Budzyń działają tu firmy, które przeszły drogę od
rodzinnych zakładów do potentatów

na rynkach zagranicznych. Inwestycje w szeroko

rozumianą infrastrukturę prowadzone przez Gminę, ułatwiają działalność i zachęcają
inwestorów. Warto podkreślić, że w sumie tutejsze przedsiębiorstwa tworzą powyżej 2000
miejsc pracy. Największymi przedsiębiorstwami na terenie Gminy Budzyń są: KABAT
TYRE Sp z

o.o.

Sp J., LUMAG Sp

z

o.o, TOMEX Brakes

Sp.

z

o.o.

Sp. k., ZPUH KOMFORT.
Gmina Budzyń - Liczba wpisów wg rodzaju działalności gospodarczej - (dane CEIDG 2019)
Liczba wpisów wg rodzaju działalności gospodarczej
Kod PKD Opis kodu PKD
0161Z

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

0162Z

Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt

Ilość
działalności
19
4
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gospodarskich
0163Z

Działalność usługowa następująca po zbiorach

2

0220Z

Pozyskiwanie drewna

1

0240Z

Działalność usługowa związana z leśnictwem

8

0910Z

Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego

2

1039Z

Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

2

1071Z

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich
i ciastek

1

1413Z

Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

2

1420Z

Produkcja wyrobów futrzarskich

1

1520Z

Produkcja obuwia

1

1610Z

Produkcja wyrobów tartacznych

5

1624Z

Produkcja opakowań drewnianych

2

1629Z

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów
z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania

8

1721Z

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z
papieru i tektury

2

1812Z

Pozostałe drukowanie

1

1814Z

Introligatorstwo i podobne usługi

1

2222Z

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

2

2229Z

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

1

2361Z

Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

1

2370Z

Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

1

2420Z

Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i
łączników, ze stali

1

2511Z

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

2

2550Z

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia
proszków

1

2561Z

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

6

2562Z

Obróbka mechaniczna elementów metalowych

12

2572Z

Produkcja zamków i zawiasów

2

2712Z

Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii
elektrycznej

1

2740Z

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

13

2821Z

Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

1

2932Z

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów
silnikowych, z wyłączeniem motocykli

3

3102Z

Produkcja mebli kuchennych

3
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3109Z

Produkcja pozostałych mebli

3

3250Z

Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,
włączając dentystyczne

1

3299Z

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej
niesklasyfikowana

2

3311Z

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

1

3314Z

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

1

3320Z

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

2

3811Z

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

4

3831Z

Demontaż wyrobów zużytych

1

4110Z

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
budynków

2

4120Z

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych

4221Z

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczych

2

4311Z

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

5

4312Z

Przygotowanie terenu pod budowę

3

4321Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych

9

4322Z

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych i klimatyzacyjnych

5

4329Z

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

2

4331Z

Tynkowanie

6

4332Z

Zakładanie stolarki budowlanej

2

4333Z

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

8

4334Z

Malowanie i szklenie

3

4339Z

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych
wykończeniowych

11

4391Z

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

7

4399Z

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
niesklasyfikowane

8

4511Z

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i
furgonetek

9

4520Z

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli

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

8

4540Z

Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i

1

20

32
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konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i
akcesoriów do nich
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

2

4619Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów
różnego rodzaju

3

4621Z

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

6

4642Z

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

1

4643Z

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

1

4647Z

Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

1

4661Z

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz
dodatkowego wyposażenia

1

4671Z

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

1

4672Z

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

1

4673Z

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i
wyposażenia sanitarnego

2

4711Z

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

4719Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w
niewyspecjalizowanych sklepach

3

4721Z

Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

1

4724Z

Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i
cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

1

4729Z

Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

1

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

3

4761Z

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach

1

4764Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

2

4771Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach

5

14
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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

3

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

1

4782Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia
prowadzona na straganach i targowiskach

5

4789Z

Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na
straganach i targowiskach

1

4791Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej lub Internet

5

4799Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami

1

4939Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej
niesklasyfikowany

1

4941Z

Transport drogowy towarów

5221Z

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

2

5320Z

Pozostała działalność pocztowa i kurierska

2

5610A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

2

5610B

Ruchome placówki gastronomiczne

3

5630Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

2

5911Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych

1

5920Z

Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

1

6120Z

Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z
wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

1

6201Z

Działalność związana z oprogramowaniem

1

6202Z

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

1

6312Z

Działalność portali internetowych

1

6619Z

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

2

45
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6622Z

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

3

6820Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi

1

6910Z

Działalność prawnicza

3

6920Z

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

9

7022Z

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania

3

7111Z

Działalność w zakresie architektury

2

7112Z

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
techniczne

3

7220Z

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
społecznych i humanistycznych

1

7311Z

Działalność agencji reklamowych

2

7312B

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w
mediach drukowanych

1

7410Z

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

2

7420Z

Działalność fotograficzna

3

7490Z

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
gdzie indziej niesklasyfikowana

1

7500Z

DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA

3

7721Z

Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

1

7731Z

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

1

7732Z

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

1

8129Z

Pozostałe sprzątanie

1

8130Z

Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów
zieleni

4

8211Z

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

2

8299Z

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

1

8510Z

Placówki wychowania przedszkolnego

1

8551Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i
rekreacyjnych

3

8553Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

2

8559A

Nauka języków obcych

3

8559B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane

1

8621Z

Praktyka lekarska ogólna

2

8622Z

Praktyka lekarska specjalistyczna

2

8623Z

Praktyka lekarska dentystyczna

1

8690A

Działalność fizjoterapeutyczna

3
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8690B

Działalność pogotowia ratunkowego

1

8690C

Praktyka pielęgniarek i położnych

2

8690D

Działalność paramedyczna

1

8690E

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie
indziej niesklasyfikowana

2

9001Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień
artystycznych

3

9511Z

Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

2

9602Z

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

9604Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

1

9609Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

1

Suma:

22

517
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XII. STAN BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA
TERENIE GMINY BUDZYŃ W 2019 R.
Nad stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Budzyń
czuwają funkcjonariusze Komisariatu Policji w Margoninie oraz Komendy Powiatowej
Policji w Chodzieży.
Komisariat Policji w Margoninie, obejmuje swoim zasięgiem działania teren Gminy
Budzyń, Miasta i Gminy Margonin oraz Miasta i Gminy Szamocin.

W strukturze

Komisariatu Policji w Margoninie znajdują się między innymi Zespoły Dzielnicowych
w Budzyniu, w Szamocinie, Zespół Patrolowo-Interwencyjny oraz Zespół Kryminalny.
Na terenie Gminy Budzyń służbę przede wszystkim pełnią policjanci - dzielnicowi
z tego rejonu oraz funkcjonariusze Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego.
Bezpośredni nadzór nad pracą dzielnicowych sprawuje Kierownik Rewiru
Dzielnicowych Komisariatu Policji w Margoninie. Funkcjonariusze KP w Margoninie, pełnią
służbę w systemie całodobowym. Ponadto na terenie Gminy Budzyń pełnią służbę policjanci
z KPP w Chodzieży, w tym z Wydziału Kryminalnego, Wydziału Prewencji i RD –
najczęściej są to funkcjonariusze Ogniwa Ruchu Drogowego.
Postępowania przygotowawcze
W roku 2019 na terenie działania Komisariatu Policji w Margoninie wszczęto 404
postępowania tj. o 100 postępowań więcej niż w roku 2018.
Spośród wszystkich przeprowadzonych postępowań 148 spraw dotyczyło przestępstw
popełnionych na terenie Gminy Budzyń. Liczba przestępstw stwierdzonych wyniosła 105 wypracowana wykrywalność ogólna wyniosła 84,76 %. Natomiast liczba osób podejrzanych
wyniosła 83, w tym 2 osoby nieletnie oraz 1 cudzoziemiec.
W 2019 r. przeprowadzono 95 postępowań sprawdzających tj., o 6 więcej niż w roku 2018.
Postępowania te kończyły się wszczęciem lub odmową wszczęcia dochodzenia.
Należy podkreślić, że nie odnotowano takich przestępstw jak: zabójstwa, wymuszenia
rozbójnicze czy kradzieże rozbójnicze.
Na terenie Gminy Budzyń policjanci zatrzymali 20 nietrzeźwych kierujących (18
w roku 2018). Warto odnotować, że 6 zatrzymanych kierujących, to osoby, które już
wcześniej zostały skazane za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
środka odurzającego albo prowadzili pojazd w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia
pojazdów orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo.
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Funkcjonariusze Zespołu Dzielnicowych w Budzyniu dokonali także 41 zatrzymań na tzw.
,,gorącym uczynku’’ (w roku 2018 zatrzymano 10 osób), w tym :
- sprawców kradzieży – 4 osoby,
- nietrzeźwych kierujących – 20,
- sprawców innych przestępstw – 17,
Ponadto zatrzymano 8 osób poszukiwanych.
Zdarzenia drogowe
W 2019 roku na terenie Gminy Budzyń odnotowano:
- 9 wypadków drogowych (11 w roku 2018), w których zginęły 2 osoby (2 w roku 2018),
- 12 osób doznało obrażeń ciała (12 w roku 2018),
- 76 kolizji drogowych (71 w roku 2018).
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. Prowadzone czynności wyjaśniające o wykroczenie
kończyły się ukaraniem mandatem karnym lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu.
W roku 2019 policjanci Zespołu Dzielnicowych w Budzyniu nałożyli 99 mandatów karnych
w związku z ujawnionymi wykroczeniami, co stanowi wzrost o 57 nałożonych mandatów
karnych w porównaniu z rokiem 2018.
W omawianym okresie na terenie Gminy Budzyń przeprowadzono 69 czynności
wyjaśniających w sprawach o wykroczenia w związku ze skierowanymi wobec sprawców
wykroczeń wnioskami o ukaranie do sądu tj., wzrost o13 postępowań.
Interwencje
Ogólna liczba przeprowadzonych w 2019 roku interwencji policyjnych na terenie
Gminy Budzyń wyniosła 766. Spośród wszystkich odnotowanych interwencji funkcjonariusze
Zespołu Dzielnicowych w Budzyniu interweniowali w 232 przypadkach ( o 16 razy więcej
niż w roku 2018), natomiast pozostałe inni policjanci z KP w Margoninie i KPP w Chodzieży.
W 152 przypadkach były to interwencje w miejscach publicznych. Natomiast liczba
interwencji domowych wyniosła 64. Ponadto 92 interwencje należały do kategorii “inne”.
Spośród wszystkich przeprowadzonych interwencji domowych i publicznych 19 osób
zostało przewiezionych do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Pile, co oznacza wzrost o 9 osób w stosunku do 2018 roku.Należy również nadmienić, że
policjanci Zespołu Dzielnicowych w Budzyniu sporządzili 11 tzw. “Niebieskich Kart”,
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dotyczących sytuacji związanych z występowaniem przemocy w rodzinie. Ponadto
sporządzili 8 wniosków do GKRPA.
W 2019 roku Dzielnicowi Zespołu Dzielnicowych w Budzyniu odbyli 151 spotkań ze
społecznością lokalną (w roku 2018 odbyli 116 spotkań).
Funkcjonariusze na terenie gminy Budzyń dokonali 1614 sprawdzeń trzeźwości
kierujących pojazdami, co stanowi wzrost o blisko pół tysiąca osób w porównaniu z rokiem
2018.
Wnioski
W roku 2019 nastąpił wzrost o 38 postępowań wszczętych w związku
z przestępstwami popełnionymi na terenie Gminy Budzyń. Spośród 105 przestępstw
stwierdzonych wykryto 89 przestępstw, będących udziałem 83 osób. Stanowiły one 11%
ogółu przestępstw popełnionych na terenie powiatu chodzieskiego oraz 40 % ogółu
przestępstw popełnionych na terenie podległym Komisariatowi Policji w Margoninie.
Należy podkreślić, że wykrywalność ogólna przestępstw popełnionych na terenie
Gminy Budzyń była wyższa o 2,13% od wykrywalności ogólnej wypracowanej przez
Komisariat Policji w Margoninie
Warto odnotować, że spośród przestępstw wykrytych 17 dotyczyło naruszenia
przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Ponadto należy podkreślić, że nastąpił znaczny wzrost osób zatrzymanych na tzw.
„gorącym uczynku” – wzrost o 75 %. W 20 przypadkach byli to nietrzeźwi kierujący
pojazdów, w tym 6 kierujących, którzy już wcześniej byli skazani za jazdę w stanie
nietrzeźwości.
Niewątpliwy wpływ na liczbę ujawnionych nietrzeźwych kierujących ma fakt, że
policjanci Zespołu Dzielnicowych w Budzyniu w roku 2019 przeprowadzili 1614 badań
trzeźwości kierujących pojazdami, tj. o blisko pół tysiąca więcej niż w roku poprzednim.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż nastąpił spadek ilości wypadków drogowych
w porównaniu z rokiem 2018.
W roku 2019 nastąpił znaczący wzrost ilości nałożonych mandatów karnych - o 115 %.
Jednocześnie

nastąpił

spadek

-

23

%

ilości

przeprowadzonych

czynności

w sprawach o wykroczenia.
Funkcjonariusze Zespołu Dzielnicowych w Budzyniu przeprowadzili 232 co stanowi 30%
wszystkich interwencji podjętych przez policjantów KP w Margoninie i KPP w Chodzieży na
terenie gminy Budzyń. Odnotowano również bardzo wysoką aktywność dzielnicowych w
zakresie spotkań ze społecznością lokalną – wzrost o 23 %.
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Przedstawione powyżej dane wskazują, że funkcjonariusze Komisariatu Policji
w Margoninie, pełniąc służbę między innymi na terenie Gminy Budzyń, zadania służbowe
realizują na bardzo wysokim poziomie. Ma to swoje odzwierciedlenie w znacznie większej
liczbie ujawnionych sprawców przestępstw czy wykroczeń.
Jednocześnie prowadzą szeroko zakrojone działania profilaktyczne poprzez szereg spotkań
ze społecznością lokalną, a to w wymierny sposób przyczynia się to poprawy stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, jak również bezpośrednio wpływa
na kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie.
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XIII. STAN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NA
TERENIE GMINY BUDZYŃ W 2019 R.
Na terenie Gminy Budzyń znajduje się osiem jednostek

Ochotniczych Straży

Pożarnych, w tym dwie jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego: OSP Budzyń i OSP Wyszyny.
Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Budzyń wyposażone są w nowoczesne, lekkie
samochody ratowniczo – gaśnicze - marki Ford Transit (Sokołowo Budzyńskie, Prosna,
Podstolice, Nowe Brzeźno, Brzekiniec, Budzyń).

Najnowszy samochód posiada OSP

Dziewoklucz, marka IVECO, rocznik 2019. Jednostka OSP Wyszyny posiada średni
samochód Star, OSP Budzyń wyposażona jest w trzy samochody: ciężki, średni i lekki,
których wyposażenie pozwala na prowadzenie samodzielnych działań w zakresie zwalczania
pożarów, wypadków i innych miejscowych zagrożeń (ratownictwo medyczne, chemiczne,
poszukiwawczo-ratownicze, wysokościowe).
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 2019 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Budzyń wyjeżdżały
do zdarzeń łącznie 167 razy. Ilość wyjazdów poszczególnych jednostek w 2019 roku
przedstawia się następująco: OSP Budzyń 96 wyjazdów, OSP Wyszyny 34 wyjazdów, OSP
Nowe Brzeźno 5wyjazdów, OSP Brzekiniec 4 wyjazdy, OSP Podstolice 15 wyjazdów, OSP
Dziewoklucz 2 wyjazdy (auto wyłączone z podziału bojowego ze względu na brak
homologacji CNBOP), OSP Sokołowo Budzyńskie 4 wyjazdy, OSP Prosna 6 wyjazdów.
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 OSP czynnie uczestniczą w obchodach świąt narodowych, ćwiczeniach,
warsztatach, rozpoznaniach obiektów niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie,
ewakuacjach, szkół podstawowych, przedszkoli. Zabezpieczają imprezy masowe, przemarsze,
procesje.

Członkowie OSP realizują także różnego rodzaju pokazy dla dzieci ze szkół,

przedszkoli. W okresie wakacji, odbył się obóz szkoleniowo – wypoczynkowy w Kamienicy,
w którym uczestniczyło około 60 dzieci z naszej gminy. Na obozie tym, młodzi adepci
pożarnictwa, poznają specyfikę pracy strażaków, zapoznają się ze sprzętem pożarniczym,
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uczą się jak pomagać ludziom w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych,
zagrażających ludzkiemu życiu lub mieniu.
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 2019 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, budowę świetlicy, inwestycje wodnokanalizacyjne, kontynuacja modernizacji budzyńskiego stadionu, modernizację boiska przy
Szkole Podstawowej w Budzyniu przy ul. Rogozińskiej, rozpoczęto modernizację Szkoły
Podstawowej w Wyszynach i Budzyniu. 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.
Raport za rok 2019 jest składany na Państwa ręce w okresie szczególnym dla samorządności
w naszym Państwie. Z okazji 30. rocznicy reformy samorządowej, która przywróciła gminom
możliwość samostanowienia pragnę wyrazić jako Wójt Gminy Budzyń pełniący tą zaszczytną
funkcję od 30 lat, swoją wdzięczność dla wszystkich osób zaangażowanych w prace na rzecz
Gminy Budzyń. Podziękowania kieruję do

Radnych Rady Gminy Budzyń obecnej

i poprzednich kadencji oraz do sołtysów, rad sołeckich, doceniając współpracę z nimi oraz
trud włożony w rozwój naszej lokalnej społeczności.
Wszystkim mieszkańcom naszej Gminy dziękuję za 30 lat wspólnej pracy na rzecz naszego
samorządu.
Dziękuję za miniony 2019 rok wspólnej ciężkiej pracy, za pomysły, partnerską
współpracę, zaangażowanie i dbałość o nasze wspólne dobro - Gminę Budzyń.

Źródło: Opracowanie własne sporządzone na podstawie danych GUS, REGON, 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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