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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.
Burmistrz co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy.
Raport o stanie gminy podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie już po raz trzeci 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 Miejska w
Budzyniu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady
Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. W intencji
ustawodawcy jest coroczne podsumowanie działań Burmistrza, które podlegać będzie debacie
radnych przy możliwości czynnego uczestnictwa mieszkańców. Zreasumowaniem dyskusji
ma być głosowane nad udzieleniem Burmistrzowi 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 2020.

I.2. Historia Gminy
Terytorium

Gminy

Budzyń

posiada

długą

historię

związaną

od

średniowiecza

z Wielkopolską. Historyczne metryki poszczególnych miejscowości gminy, udokumentowane
żródłowo, niejednokrotnie sięgają XIII-XV wieku. Największą miejscowością na terenie
obecnej Gminy Budzyń jest miejscowość Budzyń. Pierwsza wzmianka o Budzyniu pochodzi
z 1450 roku. Prawa miejskie Budzyń otrzymał jeszcze przed 1458 r., za panowania
Kazimierza Jagiellończyka. W tym czasie Budzyń jako miasto królewskie dołączył do
niegrodowego starostwa rogozińskiego. Najprawdopodobniej wskutek niewłaściwego
doglądu ośrodka i słabej organizacji miasto podupadło i miejscowość utraciła prawa miejskie,
informują o tym dokumenty z 1472 r. Za czasów Aleksandra Jagielończyka 1501-1506,
nastąpiła kolejna lokacja miejska Budzynia. Nadanie przez króla praw miejskich
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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
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
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przywrócono

dawny

podział

administracyjny

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, obecnie
od dnia 1 stycznia 2021 r. jako Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń.
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 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
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 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. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r.
w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom
statusu miasta, zmiany nazy gmin oraz siedziby władz gminy, miejscowość Budzyń
z dniem 1 stycznia 2021 r. nabywa prawa miejskie.
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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
- gminnych w Wągrowcu, Rogoźnie i Czarnkowie, stanowiąc tym samym obszar szybkiego
rozwoju, w północnej części województwa wielkopolskiego.
Na terenie gminy znajdowało się do końca 2020 r., 15 wsi, 13 sołectw (od 1 stycznia
2021 r. – 14 wsi i 12 sołectw, likwidacji uległo sołectwo Budzyń): 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 miasto Budzyń, będący jednocześnie największą
miejscowością gminy. Budzyń jest ważnym ośrodkiem gospodarczym i społecznokulturalnym 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 2020 prowadziło

działalność 677 przedsiębiorców (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą),

7

zgodnie z danymi GUS w rejestrze REGON w 2020 r.

na terenie Gminy Budzyń

zarejestrowanych było ogółem 811 podmiotów gospodarki narodowej.
Gmina Budzyń jest jedną z 226 gmin województwa wielkopolskiego, była w roku 2020 jedną
z 113 gmin wiejskich, jedną z 5 gmin powiatu chodzieskiego.
Pod względem liczby mieszkańców (według stanu na 31 grudnia 2020 r., liczba ludności
Gminy Budzyń wyniosła 8 394 osób dane ewidencja ludności - Urząd Miasta i 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 (2020):
Wójt Gminy Budzyń: (od dnia 1 stycznia 2021 Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń)

Marcin Sokołowski
Zastępca Wójta Gminy Budzyń (od dnia 1 stycznia 2021 r. Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Budzyń)

Piotr Jankowski
Rada Gminy Budzyń

(od dnia 1 stycznia 2021 r. – Rada Miejska w Budzyniu)

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
10

II. INFORMACJE FINANSOWE I INWESTYCYJNE
II.1. Dochody budżetowe
Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianach na 31.12.2020 r. wynosi
49.831.466,19 zł.
Dochody zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 50.736.543,79 zł.
Realizacja planowanych dochodów wynosi 101,82 %.
Zestawienie dochodów planowanych i zrealizowanych:
Rodzaj dochodów
Dochody ogółem
w tym:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
Plan

Plan
49.831.466,19

Wykonanie
50.736.543,79

%
101,82

47.632.354,09
2.199.112,10

48.525.275,00
2.211.268,79

101,87
100,55

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 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
w tym:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

Plan

%

Wykonanie

%

49.831.466,19

100,00

50.736.543,79

100,00

47.632.354,09

95,59

48.525.275,00

95,64

2.199.112,10

4,41

2.211.268,79

4,36
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Dochody
majątkowe
4,36%

Plan

Dochody
majątkowe
4,41%

Wykonanie

Dochody
bieżące
95,64%

Dochody
bieżące
95,59%

Realizacja dochodów według źródeł na 31.12.2020 r. wynosi:
Rodzaj dochodów

Plan

Wykonanie

%

Dochody ogółem
w tym:
- dochody własne

49.831.466,19

50.736.543,79

101,82

21.618.167,00

22.709.842,85

105,05

- dotacje ogółem

18.277.387,19

18.090.788,94

98,98

9.935.912,00

9.935.912,00

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

Realizacja dochodów bieżących według źródeł na 31.12.2020 r. wynosi:
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Rodzaj dochodów

Plan

Wykonanie

%

Dochody bieżące ogółem
w tym:
- dochody własne

47.632.354,09

48.525.275,00

101,87

21.300.367,00

22.377.411,40

105,06

- dotacje ogółem

16.396.075,09

16.211.951,60

98,88

9.935.912,00

9.935.912,00

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
BIEŻĄCE

Dochody własne Dotacje ogółem

Subwencja
ogólna

Struktura dochodów gminy według źródeł na 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie

Plan

%

Wykonanie

%

Dochody ogółem
z tego:
Dochody własne

49.831.466,19

100,00

50.736.543,79

100,00

21.618.167,00

43,38

22.709.842,85

44,76

Dotacje ogółem

18.277.387,19

36,68

18.090.788,94

35,66

9.935.912,00

19,94

9.935.912,00

19,58

Subwencja ogólna
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Subwencja
ogólna
19,94%

Plan

Subwencja
ogólna
19,58%

Dochody
własne
43,38%

Wykonanie

Dochody
własne
44,76%

Dotacje
ogółem
36,68%

Dotacje
ogółem
35,66%

Struktura dochodów bieżących gminy według źródeł na 31.12.2020 r. przedstawia się
następująco:
Wyszczególnienie

Plan

%

Wykonanie

%

Dochody bieżące ogółem
z tego:
Dochody własne

47.632.354,09

100,00

21.300.367,00

44,72

22.377.411,40

46,11

Dotacje ogółem

16.396.075,09

34,42

16.211.951,60

33,41

9.935.912,00

20,86

9.935.912,00

20,48

Subwencja ogólna

Subwencja
ogólna
20,86%

Plan
Dochody
własne
44,72%

Subwencja
ogólna
20,48%

48.525.275,00 100,00

Wykonanie

Dochody
własne
46,11%

Dotacje
ogółem
34,42%

Dotacje
ogółem
33,41%

Struktura dochodów własnych gminy na 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:
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Wyszczególnienie

Wykonanie

Dochody własne z tego:
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
wpływy z podatku od nieruchomości
wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wpływy z pozostałych dochodów
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
wpływy z podatku rolnego
dochody z majątku gminy
wpływy z podatku od środków transportowych
wpływy z podatku leśnego
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z podatku od spadów i darowizn
wpływy z opłaty targowej
wpływy z podatku
od środków transportowych
1,96 %

dochody z majątku gminy
2,45 %
wpływy z podatku
rolnego
3,09 %
wpływy z podatku
od czynności
cywilnoprawnych
3,19 %

wpływy z podatku
leśnego
1,05 %

wpływy z podatku dochodowego
od osób prawnych
0,84 %

22.709.842,85
10.614.640,00
6.355.000,63
1.678.792,80
1.127.744,14
723.603,60
702.041,40
555.771,04
444.383,26
238.527,50
190.137,90
38.645,58
27.784,00
12.771,00

%
100,00
46,74
27,98
7,39
4,96
3,19
3,09
2,45
1,96
1,05
0,84
0,17
0,12
0,06

wpływy z opłaty skarowej
0,17 %

wpływy z podatku od spadków i
darowizn
0,12 %
wpływy z opłaty targowej
0,06 %
wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych
46,74 %

wpływy z pozostałych
dochodów
4,96 %

wpływy z opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
7,39 %

wpływy z podatku
od nieruchomości
27,98 %
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II.2. Wydatki budżetowe
Planowane wydatki budżetowe po zmianach na 31.12.2020 r. wynoszą 56.282.677,45 zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 49.860.696,01 zł.
Realizacja planowanych wydatków stanowi 88,59 %.
Zestawienie wydatków planowanych i zrealizowanych:
Rodzaj wydatku
Wydatki ogółem
z tego:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Plan

Plan
56.282.677,45

Wykonanie
49.860.696,01

%
88,59

44.048.070,22
12.234.607,23

40.377.260,19
9.483.435,82

91,67
77,51

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 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie

Plan

%

Wykonanie

%

Wydatki ogółem
w tym:
Wydatki bieżące

56.282.677,45

100,00

49.860.696,01

100,00

44.048.070,22

78,26

40.377.260,19

80,98

Wydatki majątkowe

12.234.607,23

21,74

9.483.435,82

19,02
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Plan

Wydatki
majątkowe
19,02%

Wydatki
majątkowe
21,74%

Wykonanie

Wydatki
bieżące
78,26%

Wydatki
bieżące
80,98%

Struktura wydatków bieżących gminy na 31.12.2020 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

Wykonanie
40.377.260,19
10.482.297,89
38.893,79
12.156.014,41
2.297.888,11
132.507,90
15.269.658,09

%
100,00
25,96
0,10
30,10
5,69
0,33
37,82

Wydatki na
wynagrodzenia i
pochodne
25,96 %

Pozostałe wydatki
bieżące
37,82%

Wydatki na projekty
z udziałem środków
z UE
0,33 %
Dotacje
5,69 %

Wydatki na
obsługę długu
0,10 %

Świadczenia na
rzecz osób
fizycznych
30,10 %
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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 i ochrona dziedzictwa
narodowego
4,35%

Kultura fizyczna
2,53%

Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
2,16%
9,75%

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
6,41%

Wykonanie

%

1.076.533,71
4.862.387,63
556.680,20
88.865,83
3.382.348,49

2,16
9,75
1,12
0,18
6,78

54.481,18
907.886,09
53.267,87
16.095.651,55
123.696,23
1.660.134,26
67.692,44
53.557,00
14.251.482,19
3.194.014,31
2.169.153,89
1.262.863,14
49.860.696,01

0,11
1,82
0,11
32,28
0,25
3,33
0,13
0,11
28,58
6,41
4,35
2,53
100,00

Gospodarka mieszkaniowa
1,12%
Działalność usługowa
0,18%
Administracja publiczna
6,78%
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
0,11%
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
1,82%
Obsługa długu publicznego
0,11%

Rodzina
28,58%

Oświata i wychowanie
32,28%

Edukacyjna opieka
wychowawcza
0,11%

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
0,13%

Pomoc społeczna
3,33%

Ochrona zdrowia
0,25%
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Gmina Budzyń w roku 2020 pozyskiwała dodatkowe bezzwrotne środki finansowe
na realizację zadań:
- środki z WFOŚiGW
- dotacja z budżetu państwa na inwestycje
- środki z Nadleśnictwa Podanin
- środki z Województwa Wielkopolskiego
- środki Unijne
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Razem pozyskane środki

15.479,88
19.953,10
50.000,00
116.200,00
624.249,82
1.322.257,00
2.148.139,80

Pozyskane dodatkowe środki stanowią w budżecie wydatków 4,31 %.
Udział środków inwestycyjnych w 2020 roku wynosi:
- wydatki planowane ogółem
- wydatki planowane inwestycyjne
- udział procentowy

56.282.677,45
12.234.607,23
21,74

- wydatki zrealizowane ogółem
- wydatki zrealizowane inwestycyjne
- udział procentowy

49.860.696,01
9.483.435,82
19,02

Wykaz zadań majątkowych realizowanych w 2020 roku:
Treść

Plan po zmianach

Wykonanie

%

Transport i łączność

5 382 987,63

4 191 735,70

77,87

Drogi publiczne gminne

5 382 987,63

4 191 735,70

77,87

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 382 987,63

4 191 735,70

77,87

Budowa drogi gminnej nr 201562P - ul. Dębowa w Budzyniu

523 743,00

379 574,23

72,47

Budowa drogi gminnej nr 201562P - ul. Dębowa w Budzyniu - środki Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19

276 257,00

276 257,00

100,00

Budowa parkingu w m. Wyszyny

150 953,10

0,00

0,00

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

240 000,00

237 515,50

98,96

Przebudowa drogi gminnej Nr 201521P w m. Sokołowo Budzyńskie

480 000,00

477 194,33

99,42

Przebudowa drogi gminnej nr 201526P w m. Nowe Brzeźno

588 653,00

488 939,47

83,06

Przebudowa drogi gminnej nr 201526P w m. Nowe Brzeźno - środki z Funduszu Dróg
Samorządowych

411 347,00

411 347,00

100,00

Przebudowa drogi gminnej Nr 201543P w m. Kąkolewice

300 000,00

181 278,15

60,43

Przebudowa drogi gminnej Nr 201545P w m. Podstolice - etap I

300 000,00

160 781,44

53,59

Przebudowa drogi gminnej nr 201550P w m. Ostrówki

367 947,00

297 702,00

80,91

Przebudowa drogi gminnej nr 201552P w m. Ostrówki

383 614,00

383 411,10

99,95

Przebudowa drogi gminnej w Budzyniu

151 386,00

40 719,07

26,90
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Przebudowa drogi gminnej w Budzyniu - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

200 000,00

200 000,00

100,00

Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Prosna

850 000,00

526 370,98

61,93

Sołectwo Budzyń - Przebudowa drogi gminnej w Budzyniu

19 000,00

19 000,00

100,00

Sołectwo Kąkolewice - Przebudowa drogi gminnej - dofinansowanie zadania

20 000,00

20 000,00

100,00

Sołectwo Prosna - Przebudowa drogi gminnej w Prośnie

10 087,53

10 087,53

100,00

110 000,00

81 557,90

74,14

Gospodarka mieszkaniowa

80 000,00

48 615,30

60,77

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

80 000,00

48 615,30

60,77

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

80 000,00

48 615,30

60,77

Wykup nieruchomości i gruntów na potrzeby gminy

80 000,00

48 615,30

60,77

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

900 000,00

606 472,27

67,39

Ochotnicze straże pożarne

900 000,00

606 472,27

67,39

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

900 000,00

606 472,27

67,39

Termomodernizacja budynku OSP Budzyń wraz z robotami towarzyszącymi

900 000,00

606 472,27

67,39

Oświata i wychowanie

3 275 910,00

3 263 349,65

99,62

Szkoły podstawowe

2 714 000,00

2 713 689,11

99,99

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 682 000,00

2 681 702,61

99,99

90 000,00

89 999,00

100,00

1 736 000,00

1 735 773,61

99,99

846 000,00

846 000,00

100,00

Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej na os. Wierzbowym w Budzyniu

10 000,00

9 930,00

99,30

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

32 000,00

31 986,50

99,96

Zakup sprzętu audiowizualnego SP Wyszyny

20 000,00

19 987,50

99,94

Zakup wyposażenia

12 000,00

11 999,00

99,99

Przedszkola

514 600,00

502 446,99

97,64

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowy dróg gminnych

Modernizacja oświetlenia hali sportowo - środowiskowej
Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny
Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny - śrdoki Funduszu Przeciwdziałania COVID19

514 600,00

502 446,99

97,64

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w budynku Przedszkola Samorządowego im. "Misia
Uszatka" w Budzyniu os. Wierzbowe

5 000,00

3 075,00

61,50

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w budynku Przedszkola Samorządowego imienia "Koziołka
Matołka" w Wyszynach

5 000,00

1 845,00

36,90

14 600,00

14 536,14

99,56

490 000,00

482 990,85

98,57

Stołówki szkolne i przedszkolne

47 310,00

47 213,55

99,80

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

33 100,00

33 007,05

99,72

Przebudowa systemu wentylacji pomieszczeń kuchennych w PS Budzyń

33 100,00

33 007,05

99,72

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

14 210,00

14 206,50

99,98

Zakup sprzętu

14 210,00

14 206,50

99,98

Ochrona zdrowia

8 400,00

8 400,00

100,00

Szpitale ogólne

8 400,00

8 400,00

100,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych

8 400,00

8 400,00

100,00

Dofinansowanie zakupu USG dla Szpitala Powiatowego im. Prof.. Romana Drewsa w
Chodzieży

8 400,00

8 400,00

100,00

Montaż napędu dwuskrzydłowego do drzwi ewakuacyjnych w PS Budzyń
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby
Przedszkola Samorządowego w Budzyniu
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Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

755 897,53

523 394,81

69,24

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

200 000,00

86 349,32

43,17

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

200 000,00

86 349,32

43,17

Realizacja zadań określonych w Gminnym programie ochrony środowiska

200 000,00

86 349,32

43,17

Oświetlenie ulic, placów i dróg

100 000,00

80 565,00

80,57

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

80 565,00

80,57

Ustawienie stanowisk oświetleniowych - fotowoltaicznych na terenie gminy Budzyń

50 000,00

39 483,00

78,97

Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę, przebudowę oświetlenia ulicznego

50 000,00

41 082,00

82,16

Zakłady gospodarki komunalnej

225 000,00

168 389,18

74,84

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

225 000,00

168 389,18

74,84

25 000,00

19 400,00

77,60

Dot. na real. zad. "Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Brzekiniec - Drążki"

200 000,00

148 989,18

74,49

Pozostała działalność

230 897,53

188 091,31

81,46

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

230 897,53

188 091,31

81,46

35 000,00

0,00

0,00

100 000,00

97 293,00

97,29

Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu Wierzbowym w Budzyniu

20 000,00

18 735,19

93,68

Ogrodzenie terenu zieleni wiejskiej we wsi Bukowiec

51 000,00

50 225,28

98,48

Sołectwo Sokołowo Budzyńskie - Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw

22 897,53

19 847,53

86,68

2 000,00

1 990,31

99,52

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

42 875,00

35 100,69

81,87

Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby

38 000,00

30 225,69

79,54

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

22 500,00

19 225,69

85,45

Sołectwo Bukowiec - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bukowcu

10 500,00

10 500,00

100,00

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Bukowcu

12 000,00

8 725,69

72,71

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

15 500,00

11 000,00

70,97

2 500,00

0,00

0,00

13 000,00

11 000,00

84,62

Pozostała działalność

4 875,00

4 875,00

100,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 875,00

4 875,00

100,00

Sołectwo Prosna - Wykonanie utwardzenia terenu pod altanę

4 875,00

4 875,00

100,00

Kultura fizyczna

1 788 537,07

806 367,40

45,09

Obiekty sportowe

1 760 000,00

778 716,92

44,25

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Dot. na real. zad. "Rozbudowa sieci wodociągowej rejon os. Wierzbowe w Budzyniu"

Budowa placu zabaw we wsi Wyszynki
Budowa toalety publicznej w m. Budzyń

Wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw we wsi Sokołowo Budzyńskie

Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we wsi Podstolice
Sołectwo Podstolice - Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej we wsi Podstolice

1 760 000,00

778 716,92

44,25

Budowa trybun na stadionie sportowym w Budzyniu w ramach II etapu przebudowy otwartego,
wielofunkcyjnego stadionu sportowego

960 000,00

770 966,92

80,31

Przebudowa otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego w Budzyniu - Etap III CZĘŚĆ
LEKKOATLETYCZNA

800 000,00

7 750,00

0,97

Pozostała działalność

28 537,07

27 650,48

96,89

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

28 537,07

27 650,48

96,89

Sołectwo Ostrówki - Siłownia zewnętrzna we wsi Ostrówki

15 000,00

14 874,98

99,17
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Sołectwo Wyszynki - Siłownia zewnętrzna we wsi Wyszynki

RAZEM

13 537,07

12 775,50

94,37

12 234 607,23

9 483 435,82

77,51

II.3. Zadłużenie gminy
Kredyty i pożyczki ogółem 2.438.338,26 zł w tym:
- pożyczka w kwocie 282.500,00 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 218.750,00 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 187.500,00 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 150.000,00 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 370.588,26 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)",
- pożyczka w kwocie 900.000,00 zł zaciągnięta w roku 2020 ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund na realizację zadania inwestycyjnego
– "Rozbudowa Szkoły Podstawowej we wsi Wyszyny”,
- pożyczka w kwocie 329.000,00 zł zaciągnięta w roku 2020 z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania inwestycyjnego
– „Termomodernizacja budynku OSP Budzyń wraz z robotami towarzyszącymi”,
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II.4. Wieloletnia prognoza
Dochody zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 50.736.543,79 zł.
Wydatki zrealizowane na 31.12.2020 r. wynoszą 49.860.696,01 zł.
Różnica między dochodami uzyskanymi w 2020 r. a zrealizowanymi wydatkami wynosi
875.847,78 zł na plus.

Stan środków na 31.12.2020 r. wynosi ogółem 8.412.929,22 zł w tym:
- wolne środki - 2.438.338,26 zł,
- nadwyżka budżetowa – 5.974.590,06 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Budzyń na 31.12.2020 r. obejmowała lata 2020–
2025.
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 31.12.2020 r. przedstawiają się następująco :
- rok 2021 – 802.072,36 zł,
- rok 2022 – 582.942,36 zł,
- rok 2023 – 557.942,36 zł,
- rok 2024 – 352.501,18 zł,
- rok 2025 – 142.880,00 zł.
Wysokość środków na wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą kształtują się w
wysokości :
- rok 2021 – 5.445.012,86 zł,
- rok 2022 – 3.482.539,00 zł,
- rok 2023 – 3.326.333,00 zł,
- rok 2024 – 3.166.996,00 zł,
- rok 2025 – 2.811.227,00 zł.
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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 2025 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko
prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.
Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostały wszelkie
uregulowania wynikające z Ustawy o finansach publicznych a odpowiedni margines
bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki
finansowej Gminy.
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II.5. Inwestycje
Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2020 r.
1. Przebudowa drogi gminnej nr 201552P w miejscowości Ostrówki
W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej nr 201552P o długości 526,5 mb.
Łączna wartość inwestycji 388.462,20 zł
Całość inwestycji zrealizowana z budżetu Gminy Budzyń.
Realizacja inwestycji: listopad 2019 r. - kwiecień 2020 r.
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2. Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej im.
Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu na potrzeby Przedszkola Samorządowego
im. ,,Koziołka Matołka” w Budzyniu
W ramach powyższego zadania wykonane zostały prace

związane ze zmianą sposobu

użytkowania części pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej

w Budzyniu na osiedlu

Wierzbowym nr 7 na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Budzyniu. Podczas inwestycji
zostały zamienione sale lekcyjne na trzyoddziałowe przedszkole dla dzieci w wieku 5 – 6 lat.
W ramach przedsięwzięcia przy każdym oddziale wykonano węzeł sanitarny oraz zaplecze na
zabawki lub pomoce dydaktyczne oraz przebudowano istniejący węzeł sanitarny, z którego
powstał

pokój

do

nauki

indywidualnej,

pomieszczenie

magazynowe,

WC

dla

niepełnosprawnych i personelu oraz pomieszczenie sanitarne.
Łączna wartość inwestycji - 512.606,95 zł +272,90 zł
Całość inwestycji sfinansowana z budżetu Gminy Budzyń.
Realizacja inwestycji: listopad 2019 r. - czerwiec 2020 r.
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 201521P w m. Sokołowo Budzyńskie
W ramach robót wykonano przebudowę drogi gminnej o długości 990,0 mb.
Łączna wartość inwestycji - 486.194,33 zł
Całość inwestycji sfinansowana z budżetu Gminy Budzyń.
Realizacja inwestycji: kwiecień - lipiec 2020 r.
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4. Przebudowa drogi gminnej Nr 201526P w miejscowości Nowe Brzeźno
W ramach robót wykonano przebudowę drogi gminnej Nr 201526P w miejscowości Nowe
Brzeźno w zakresie jezdni i zjazdów na długości 984,5 mb. oraz roboty przy wykonaniu
ścieżki rowerowej na długości 954,8 mb
Łączna wartość inwestycji 921.286,47 zł
Realizacja inwestycji: listopad 2019 - lipiec 2020 r.
Inwestycja realizowana przy udziale środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości 411 347,00

5. Przebudowa

drogi

gminnej

Nr

201510P

na

odcinku

Bukowiec

–

Nowa Wieś Wyszyńska – II etap
W ramach drugiego etapu

robót drogowych wykonano przebudowę drogi gminnej nr

201510P o dług. 632,0 mb
Łączna wartość inwestycji 241 820,50 zł
Całość inwestycji sfinansowana z budżetu Gminy Budzyń.
Realizacja inwestycji: kwiecień - lipiec 2020 r.
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6. Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. ,,Mikołaja Kopernika” w Wyszynach
W ramach tego zadania rozbudowano budynek szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika
w Wyszynach. Wykonany został między innymi nowoczesny

przeszklony hol, trzy klasy

lekcyjne, pokój nauczycielski, węzły sanitarne, gabinet pielęgniarski,
techniczne, wyremontowano korytarze

pomieszczenia

oraz wykonano niezbędne instalacje wodno-

kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i elektryczne. Łączna powierzchnia rozbudowy
wyniosła ponad 400 m2.
Łączna wartość inwestycji 3.452.021,61 zł
Dofinansowanie 846.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
i środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
Realizacja inwestycji: lipiec 2019 - sierpień 2020 r.
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7. Przebudowa drogi gminnej Nr 201550P w miejscowości Ostrówki
W ramach robót drogowych wykonano pierwszy etap przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Ostrówki, o łącznej długości 612,27 m.
Łączna wartość inwestycji - 305.202,00 zł
Zadanie zrealizowano ze przy udziale środków Województwa Wielkopolskiego
w łącznej kwocie 100 000,00 zł zadania jednorocznego w zakresie budowy (przebudowy)
dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m.
Realizacja inwestycji: kwiecień - wrzesień 2020 r.
8. Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Prosna
zadanie: Przebudowa drogi gminnej na terenie części działki nr 280 ( od Krzyża)
W ramach robót drogowych wykonano przebudowę drogi gminnej na terenie części działki
nr 280, o łącznej długości 177,3 m.
Łączna wartość inwestycji 88.154,53 zł
Kwota przekazana przez sołectwo Prosna z Funduszu Sołeckiego – 10.087,53 zł.
Realizacja inwestycji: kwiecień-wrzesień 2020 r.

9.

Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Prosna

zadanie: Przebudowa drogi gminnej na terenie części działki nr 213 i 242 ( przy
świetlicy)
W ramach robót drogowych wykonano przebudowę drogi gminnej na terenie części działki
nr 213 i 242 , od km 0+006,5 do km. 0+131,7 o łącznej długości 125,2 m.
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Łączna wartość inwestycji 104.772,17 zł
Całość inwestycji sfinansowana z budżetu Gminy Budzyń.
Realizacja inwestycji kwiecień - wrzesień 2020 r.
10.Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Prosna
zadanie: Przebudowa drogi gminnej na terenie części działki nr 312
W ramach robót drogowych wykonano przebudowę drogi gminnej na terenie części działki
nr 312, od km. 0+000,00 do km 0+767,19 o łącznej długości 767,19 m .
Łączna wartość inwestycji 352.991,61 zł
Kwota przeznaczona przez sołectwo Prosna z Funduszu sołeckiego – 10.087,53 zł
Realizacja inwestycji: kwiecień - wrzesień 2020 r.

11. Budowa trybun na stadionie sportowym w Budzyniu w ramach II etapu przebudowy
otwartego, wielofunkcyjnego stadionu sportowego
Inwestycja zakładała podczas drugiego etapu prac w zakresie przebudowy boiska piłkarskiego
wykonanie między innymi: reprofilack i

wzmocnienie istniejącej skarpy, zamontowano

instalacje odwodnienia liniowego, nawierzchnie z kostki betonowej.
zamontowano łącznie

Podczas inwestycji

955 nowoczesnych siedzisk oraz wykonano nowy pawilon dla

komentatorów oraz niezbędne instalacje i zagospodarowanie przyległego terenu.
Łączna wartość inwestycji 783 466,92 zł
Realizacja inwestycji styczeń - wrzesień 2020 r.
Całość inwestycji zrealizowana z budżetu Gminy Budzyń.
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12. Przebudowa dróg w Gminie Budzyń
Zadanie: Przebudowa drogi gminnej w Budzyniu /przy GOPS/
W ramach robót drogowych wykonano przebudowę drogi gminnej na działkach nr 2248/2,
745, 741/1 i 741/2 (tj. całość robót nawierzchniowych dla chodnika, zjazdów, miejsc
postojowych i jezdni) długość drogi to 180 mb.
Łączna wartość inwestycji 266.719,07 zł
- dofinansowanie 200.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
i środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- środki przekazane przez sołectwo Budzyń z Funduszu Sołeckiego w kwocie 19.00,00 zł
Realizacja inwestycji: kwiecień - październik 2020 r.

13. Przebudowa dróg w Gminie Budzyń
zadanie: Budowa drogi gminnej nr 201562P - ul. Dębowa w Budzyniu
W ramach robót drogowych wykonano budowę drogi gminnej 201526P (tj. całość robót
nawierzchniowych dla chodnika, zjazdów i jezdni) o dł. 416,0 mb. W ramach robót
elektrycznych wykonano między innymi następujące prace:
- montaż szafki oświetlenia ulicznego SO wraz z zasilaniem z sieci ENEA szt. 1;
- linie kablowe dla zasilania latarni oświetleniowych wraz z uziomami;
- ustawiono słupy oświetleniowe wraz z oprawami szt. 13.
Łączna wartość inwestycji 667.020,23 zł + 13.161,00 zł

31

Dofinansowanie 276.2570 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
i środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Realizacja inwestycji: kwiecień - październik 2020 r.

14. Przebudowa drogi gminnej Nr 201543P w miejscowości Kąkolewice
W ramach robót drogowych wykonano przebudowę drogi gminnej nr 201543P
w miejscowości Kąkolewice tj. całość robót nawierzchniowych na jezdni i zjazdach wraz
z wykonaniem mijanek o dł. 296,92 mb. i o dł. 121,21 mb co łącznie stanowi długość
418,13 mb.
Łączna wartość inwestycji 206 813,15 zł
- środki Nadleśnictwa Podanin w kwocie 50.000,00 zł
- środki przeznaczone przez sołectwo Kąkolewice z Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000,00 zł
Realizacja inwestycji: październik - grudzień 2020 r.

15. Przebudowa drogi gminnej Nr 201545P w miejscowości Podstolice - etap I
W ramach robót drogowych wykonano przebudowę drogi gminnej nr 201545P w m.
Podstolice tj. całość robót nawierzchniowych na jezdni, skrzyżowaniach i zjazdach
o długości 303,0 mb.
Łączna wartość inwestycji: 166.381,44 zł
Całość inwestycji sfinansowana z budżetu Gminy Budzyń.
Realizacja październik - grudzień 2020 r.
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16. „Termomodernizacja budynku OSP Budzyń wraz z robotami towarzyszącymi”
Inwestycja realizowana przy udziale środków finansowych pochodzących z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach udzielonej
preferencyjnej pożyczki w wysokości 329.000,00 zł.
Planowany termin zakończenia całego zadania - czerwiec 2021r.
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Dzięki inwestycji zostaną wykonane niezbędne prace termomodernizacyjne elewacji oraz
dachu budynku, zostanie przeprowadzona modernizacja systemu grzewczego, instalacji
wodno-kanalizacyjnej, gazowej, wentylacyjnej oraz elektrycznej. Wyremontowane zostaną
również pomieszczenia garażowe wraz z pomieszczeniami przynależnymi do OSP Budzyń.
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III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Stan księgowych składników majątkowych:
1. Zestawienie gruntów komunalnych według sposobów użytkowania:
Wyszczególnienie
1. Grunty ogółem
w tym:
- rolne

Ogółem ilość
działek

Wartość w zł.

Ilość ha

1.305
129

7.791.082,75
566.672,85

485,9446
121,0236

37

340.689,45

5,6413

- drogi

827

4.497.618,03

272,8710

- pozostałe grunty
- grunty w użytkowaniu
wieczystym

231

1.584.384,85

70,4867

59

433.946,65

8,2555

8

118.444,00

1,9355

14

249.326,92

5,7310

- budowlane

- grunty oddane w zarząd
- grunty oddane w zarząd
w ewidencji jednostek

Stan gruntow komunalnych w 2020 r. zmienił się w związku z obrotem gruntów, w tym
między innymi z tytułu:
- sprzedaży nieruchomości m.in. pod budownictwo mieszkaniowe,
- przejęcia z mocy prawa, w wyniku podziału, nieruchomości przeznaczonych pod drogi,
- nabycia nieruchomości dla realizacji celu publicznego,
- podziału nieruchomości gminnych,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz użytkowników
wieczystych.
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Stan budynków i budowli na dzień 31.12.2020 r.
Urząd Gminy
Lp.

1.

Wyszczególnienie

Budynki ogółem
w tym:

2.

Gminny Zakład
Wodociągów
i Kanalizacji

Ilość

Wartość

Ilość

112

16.311.298,03

4

-

-

-

Wartość

Jednostki
oświatowe

Dzienny Dom
Pomocy
Społecznej

Gminny Ośrodek
Kultury

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

Ilość

9

19.871.591,69

1

51.500,00

5

-

-

-

-

-

-

-

-

189.065,03

Wartość

Łącznie

2.064.304,58

Ilość
131

Wartość
38.487.759,33
-

-budynki mieszkalne

17

1.456.876,51

-

-

-

-

-

-

-

-

17

1.456.876,51

-lokale mieszkalne

3

46.718,82

-

-

-

-

-

-

-

-

3

46.718,82

-pozostałe budynki

92

14.807.702,70

4

189.065,03

9

19.871.591,69

1

51.500,00

5

2.064.304,58

Budowle ogółem

-

67.228.780,30

-

32.601.487,28

-

1.162.756,86

-

-

-

215.584,16

w tym :

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.974.608,70

-

-

-

-

-

-

-

-

25.001.372,21

-

-

-

-

-

-

-

-

809.783,96

-

-

-

-

-

-

172,97
km
123,63
km
1

25.001.372,21

- wysypiska

172,97
km
123,63
km
1

- pozostałe

-

67.228.780,30

-

2.815.722,41

-

1.162.756,86

-

-

-

-

71.422.843,73

-

83.540.078.33

-

32.790.552,31

-

21.034.348,55

-

51.500,00

-

-sieć wodociągowa
- sieć sanitarna

Razem 1 + 2

215.584,16
2.279.888,74

111

36.984.164,00

-

101.208.608,60

-

3.974.608,70

809.783,96

139.696.367,93
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Zmiana wartości budynków i budowli będących w zasobie Gminy Budzyń związana jest
z następującymi okolicznościami:
- sprzedaż lokalu mieszkalnego w Sokołowie Budzyńskim, Nowym Brzeźnie,
- sprzedaż budynku użytkowego w Prosnie,
- sprzedaż budynku byłej siedziby Urzędu Gminy w Budzyniu,
- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń części parteru budynku Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu na potrzeby Przedszkola Samorządowego
im. „Misia Uszatka” w Budzyniu,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej im. ,,Mikołaja Kopernika” w Wyszynach,
- modernizacja oświetlenia na hali sportowej w Budzyniu,
- przebudowa drogi gminnej na odcinku Bukowiec - Nowa Wieś Wyszyńska - II etap,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Ostrówki, Sokołowo Budzyńskie, Nowe
Brzeźno, Kąkolewice, Budzyń,
- przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Prosna,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podstolice (I etap),
- budowa drogi gminnej przy ul. Dębowej w Budzyniu,
- budowa trybun na stadionie sportowym w Budzyniu – II etap,
- budowa siłowni zewnętrznej plenerowej w miejscowościach Wyszynki, Ostrówki,
- ustawienie stanowisk oświetleniowych fotowoltaicznych w Budzyniu na os. Kwiatowym,
w Wyszynach,
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw we wsi Sokołowo Budzyńskie, w Budzyniu na os.
Zielonym,
- wykonanie ogrodzenia frontowego świetlicy wiejskiej w Bukowcu oraz terenu zieleni,
- budowa studni głębinowej we wsi Prosna,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzekiniec - Drążki,
- budowa sieci wodociągowej w Budzyniu (ul. Chodzieska),
- budowa sieci przesyłowej w miejscowości Podstolice,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Budzyniu (ul. Przemysłowa).
Pozostałe składniki majątkowe.
Wyszczególnienie

1. Pozostałe składniki majątku rzeczowego w tym:

Wartość w zł.

2.974.279,83

- Urząd Gminy

636.538,86

- Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji

621.903,51
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- Gminny Ośrodek Kultury
- Jednostki oświatowe

615.836,92
1.070.041,35

- Dzienny Dom Pomocy Społecznej

25.459,20

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2. Należności długoterminowe

4.499,99
104.282,00

3. Należności długoterminowe – przekształcenia użytkowania wieczystego

32.214,83

z mocy ustawy
4. Zobowiązania podatkowe
5. Zobowiązania długoterminowe

478.972,34
2.438.338,26

Wartość pozostałych składników majątku rzeczowego
Na dzień 31.12.2020 r. wartość składników majątku rzeczowego wyniosła 2.974.279,83 zł
i w stosunku do wartości na dzień 31.12.2019 r. zwiększyła się o kwotę 62.834,60 zł
a zmniejszyła o kwotę 87.809,39 zł.
Wartość pozostałych składników majątkowych zmieniła się w wyniku m.in.:
- zakup projektora z ekranem projekcyjnym dla Szkoły Podstawowej w Wyszynach,
- zakup kotła warzelnego dla Przedszkola Samorządowego w Budzyniu,
- likwidacji kserokopiarki, komputera w Szkole Podstawowej w Budzyniu.
Należności długoterminowe
Na dzień 31.12.2019 r. kwota należności wynosiła 48.626,75 zł i wzrosła o kwotę 84.411,00
zł, z tytułu zbycia lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców oraz zbyciem
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych sprzedaż z zabezpieczeniem hipotecznym - 10 rat rocznych, a zmniejszyła się o kwotę
28.755,75 zł tytułem ich spłaty. Na dzień 31.12.2020 r. należności wynoszą 104.282,00 zł.
Należności długoterminowe – przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na
własność
Na dzień 31.12.2019 r. kwota należności wynosiła 40.983,48 zł i wzrosła o kwotę 3.394,98 zł
a zmniejszyła się o kwotę 12.163,63 zł tytułem spłaty opłat jednorazowych za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele
mieszkaniowe z mocy prawa. Na dzień 31.12.2020 r. należności wynoszą 32.214,83 zł.
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Zobowiązania podatkowe hipoteczne
Na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 515.027,45 zł i zmalały o kwotę 36.055,11 zł. Stan
należności na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 478.972,34 zł.
Zobowiązania długoterminowe – informacja zawarta w dziale VI niniejszej informacji.
Pozostałe środki trwałe
Wyszczególnienie

Wartość w zł.

Urząd Gminy

2.465.831,32

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji

111.875,18

Gminny Ośrodek Kultury

837.581,14

Jednostki oświatowe

2.653.877,55

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

81.751,56

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

142.317,25

RAZEM:

6.293.234,00

Informacja o składnikach majątku wynikających z praw majątkowych innych niż
własność
Ogółem z zabezpieczeniem hipotecznym jest 5 nabywców nieruchomości. W stosunku do
poprzedniej informacji jest to o 2 nabywców więcej.
Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej ogółem wynoszą 104.282,00 zł.
Użytkowanie wieczyste
Lp.

1.

Wyszczególnienie

Ilość

Powierzchnia

Wartość

nieruchomości

w ha

w zł

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, w tym:
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5,8572

312.571,63

1

0,0077

184,80

Budzyń ogółem
w tym:

2.

Bukowiec

410.424,25
-
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3.

Dziewoklucz

1

0,0421

1.010,40

4.

Nowa Wieś Wyszyńska

2

0,0896

2.150,40

5.

Sokołowo Budzyńskie

1

0,0850

2.040,00

6.

Wyszyny

4

0,7557

18.136,80

Łącznie w gminie

59

8,2555

433.946,65

W stosunku do poprzedniej informacji zmniejszyła się ilość, powierzchnia i wartość
nieruchomości

oddanych

w użytkowanie

wieczyste

z

powodu

sprzedaży

dwóch

nieruchomości położonych w miejscowości Wyszyny, będących w użytkowaniu wieczystym,
na rzecz ich użytkowników wieczystych.
Udziały w spółkach.
Gmina jest udziałowcem:
1) Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Bydgoszcz
2) Bank Spółdzielczy Chodzież
3) „Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych”
Spółka z o.o. z siedzibą w Wągrowcu

250,00 zł
1.400,00 zł
253.000,00 zł
254.650,00 zł

W stosunku do poprzedniej informacji wartość udziałów nie uległa zmianom.

Akcje
Gmina nie posiada akcji.
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Nieruchomości oddane w trwały zarząd.
Wyszczególnienie

Lp.

Ilość

Powierzchnia Wartość w zł
w ha

1.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji

8

1,6111

135.117,80

2.

Gminny Ośrodek Kultury Budzyń

2

0,3744

25.826,00

3.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

1

0,1400

9.772,00

4.

Szkoła

Powstańców

5

3,5838

122.621,52

im.

„Misia

3

0,6810

43.800,00

,,Mikołaja

2

0,9064

21.753,60

imienia

1

0,3698

8.880,00

22

7,6665

367.770,92

Podstawowa

im.

Wielkopolskich w Budzyniu
5.

Przedszkole

Samorządowe

Uszatka” w Budzyniu
6.

Szkoła

Podstawowa

im.

Kopernika” w Wyszynach
7.

Przedszkole

Samorządowe

„Koziołka Matołka” w Wyszynach
RAZEM:

W stosunku do poprzedniej informacji zmieniła się ilość, powierzchnia i wartość gruntów
oddanych w trwały zarząd. Zwiększenie nastąpiło z uwagi na oddanie dwóch nieruchomości
w trwały zarząd jednostce organizacyjnej Gminy Budzyń tj. Gminnemu Zakładowi
Wodociągów i Kanalizacji w Budzyniu. Ponadto wygaszony został trwały zarząd do
nieruchomości, która stała się zbędna jednostce oświatowej tj. Przedszkolu Samorządowemu
im. „Misia Uszatka” w Budzyniu.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji zawartej w
raporcie za rok 2019.
Lp.
1.

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

2.

Budynki ogółem

3.

Budowle

4.

Pozostałe składniki majątku

Stan 31.12.2019 r.
ilość
485,7456
-

Wartość zł

ilość

7.671.694,98 5,0277
-

zwiększenie

zmniejszenie

-

8,4100

437.654,65 0,1545

7,7761

350.351,76 0,2304

Wartość zł

ilość

213.141,80 5,2267
3.708,00

Wartość zł

Stan na 31.12.2020 r.
ilość

332.529,57 485,9446

Wartość zł
7.791.082,75

-

-

-

-

-

8,2555

433.946,65

7,6665

367.770,92

18.622,64 0,1208

36.041,80

-

134

34.799.997,84

4

4.422.890,38

1

8.110.651,87

131

38.487.759,33

-

95.451.415,21

-

28.476,02

-

5.785.669,41

-

101.208.608,60

2.999.254,62

-

87.809,39

-

62.834,60

-

2.974.279,83
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rzeczowego

-

5.

Pozostałe środki trwałe

-

5.404.542,04

-

417.766,53

-

1.306.458,49

-

6.293.234,00

6.

Należności długoterminowe

-

48.626,75

-

28.755,75

-

84.411,00

-

104.282,00

7.

Należności długoterminowe
-

40.983,48

-

12.163,63

-

3.394,98

-

32.214,83

9

515.027,45

-

36.055,11

-

-

9

478.972,34

-

2.159.479,00

-

950.140,74

-

-

2.438.338,26

254.650,00

-

-

-

-

-

254.650,00

– przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego
z mocy ustawy
8.

Należności długoterminowe
– zabezpieczenie hipoteczne
podatkowe

9.

Zobowiązania
długoterminowe

1.229.000,00

10.

Udziały w spółkach

-

11.

Akcje

-

-

-

-

-

-

-

-

-

149.345.671,37

-

6.197.199,35

-

16.914.949,92

-

160.063.421,94

RAZEM:

Wartość środków poniesionych na utrzymanie bieżące majątku gminy oraz wydatki
inwestycyjne
- za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Wartość środków poniesionych na utrzymanie bieżące majątku gminy oraz wydatki
inwestycyjne za rok 2020 zostały ujęte i opisane w sprawozdaniu rocznym z wykonania
budżetu gminy Budzyń za 2020 r.
Dochody z majątku gminy uzyskane w 2020 roku
Lp.

Wyszczególnienie

Wpływy z czynszu dzierżawnego za grunty komunalne
Wpływy z czynszu za obwody łowieckie
Wpływy z usług Domu Pogrzebowego
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
7. Wpływy z wszystkich najmów i dzierżaw
8. Wpływy z czynszu regulowanego
9. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie
i służebności
RAZEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wykonanie
za 12 miesięcy w zł
18.816,07
9.003,88
11.815,60
326.392,52
13.473,22
6.038,93
42.232,49
126.304,99
1.693,34
555.771,04

Dochody z majątku gminy uzyskane w 2020 r. wyniosły łącznie 555.771,04 zł.
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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 w podanym w uchwale kształcie obowiązywał w roku 2020. Program
zawiera zasady tworzenia i wdrażania strategii, która dotyczy gospodarowania zasobem oraz
daje podstawę organowi wykonawczemu gminy do podejmowania bezpośrednich i bieżących
decyzji.

Program

wprowadzał

planowaną

politykę

dotyczącą

gminnego

zasobu

mieszkaniowego, projektowaną na lata 2016 – 2021.
Punktem wyjścia programu było uwzględnienie realnych możliwości gminy w stosunku do
gospodarowania jej mieszkaniowym zasobem.
Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Budzyń na lata 2016
– 2021 obejmował:
- 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.
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Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Gmina Budzyń posiada 60 lokali mieszkalnych, w tym
1 lokal socjalny.
Prognoza wskazuje na zmniejszanie się 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
Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń. Nie zakłada się zmiany sposobu zarządzania
mieszkaniowym zasobem gminy, poza podwyżką stawki czynszu mieszkaniowego oraz
stawki za centralne ogrzewanie.
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,

-

ocieplenia stropów wełną mineralną,

-

remonty instalacji CO oraz częściowa wymiana pieców,

-

wyposażenie lokali w łazienki.

Sprzedaż
W roku 2020 dokonały się 2 sprzedaże lokali mieszkalnych – w miejscowościach: Nowe
Brzeźno i Sokołowo Budzyńskie oraz 1 sprzedaż lokalu użytkowego w miejscowości Prosna.
Obecnie planuje się sprzedaż 4 lokali mieszkalnych.
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Lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży będą zbywane na rzecz dotychczasowych
najemców drogą bezprzetargową.
Zasady polityki czynszowej
Zasady polityki czynszowej dotyczą kształtowania zróżnicowanych stawek czynszowych i ich
dostosowania w ciągu kolejnych lat do poziomu, który pozwoli utrzymać mieszkaniowy
zasób gminy na dotychczasowym poziomie.
W celu dostosowania wpływów z czynszów do potrzeb związanych z właściwą gospodarką
zasobem mieszkaniowym, wprowadza się niżej wymienione zasady:
- Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń ustala stawki czynszu za 1 m 2 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.
Obecnie obowiązująca stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokalu
mieszkalnego komunalnego wynosi 1,10 zł oraz 0,27 zł dla lokalu socjalnego. W roku 2021
przewiduje się podwyższenie obowiązujących stawek.
Plan wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych
Stan ewidencji nieruchomości
Do mienia gminnego należą nieruchomości stanowiące przedmiot własności Gminy Budzyń.
Nieruchomości stanowiące własność Gminy Budzyń obejmują:
a) grunty ogółem ( w tym grunty oddane w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub
użytkowanie) – łączna pow. 485,9446 ha o wartości 7.791,082,75 zł
b) budynki (w tym lokale mieszkalne i użytkowe) – w liczbie 131 o wartości
38.487.759,33 zł
c) budowle (sieć wodociągowa, sanitarna, wysypiska) – o wartości 101.208.608,60 zł
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
Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy następuje poprzez:
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 zakup,
 zamianę, darowiznę,
 inne czynności prawne np. pierwokup, nabycie własności z mocy prawa.
W roku 2020 Gmina Budzyń nabyła do zasobu komunalnego 4 nieruchomości tj. działkę nr
238/11 położoną w Podstolicach, działkę nr 159/15 w Prośnie, działkę 213/7 w Wyszynach
oraz udział 6067/44509 w działkach nr 304/49 oraz 304/51 położonych w obrębie Budzyń.
Wszystko odbyło odpłatnie się w ramach podpisania aktów notarialnych przenoszących
własność. Nieruchomości zostały nabyte głównie w celu realizacji celów publicznych między
inni: budowa drogi, przepompowni ścieków, studni głębinowej. Łącznie za zakup
nieruchomości wydano z budżetu Gminy w 2020 roku 89.306,80 zł.
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 – odbywało się za zgodą Rady Gminy obecnie Rady Miejskiej
w Budzyniu wyrażoną w odrębnych uchwałach.
W roku 2020 Gmina Budzyń dokonała sprzedaży następujących nieruchomości:
 zabudowana działka nr 1051 w Budzyniu – siedziba byłego Urzędu Gminy
 działki nr. 1929/3 oraz 1929/2 w Budzyniu (rejon os. Zielonego)
 działka nr 44/4 w Bukowcu (teren po byłej świetlicy wiejskiej)
 lokal mieszkalny nr 3 w Nowym Brzeźnie 25 znajdujący się na działce nr 343/2
 lokal użytkowy w Prośnie na działce nr 205/4
 zabudowana działa o numerze ewid. 205/3 w obrębie Prosna (byłe przedszkole)
 lokal mieszkalny nr 1 w Sokołowie Budzyńskim nr 20 na działce 258/11
 działki nr 317/1, 300/52, 577/2 oraz 453/10 w Budzyniu
 działki nr 163/2 oraz 163/3 w Wyszynach
Z różnych przyczyn kilka planowanych sprzedaży nieruchomości zostało odłożone na rok
2021. Sprzedaże

odbyły się głównie drogą bezprzetargową na rzecz najemców

nieruchomości lub w celu polepszenia warunków nieruchomości przyległej.
2) Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
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Gmina Budzyń posiada 59 działek oddanych w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni
8,2555 ha.Wpływ roczny z tytułu użytkowania wieczystego w 2020 r. wyniósł 13.473,22 zł,
natomiast wpływy z

tytułu przekształcenia prawa użytkowania

wieczystego w prawo

własności 6.038,93 zł. W 2020 roku miała miejsce 1 sprzedaż prawa użytkowania
wieczystego w miejscowości Wyszyny, która dotyczyła jednocześnie 2 działek. W kolejnych
latach przewiduje się jednak spadek przekształceń na wniosek z mocy ustawy, z powodu
malejącej kwoty przyznawanej bonifikaty.
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 2020 r. wyniosła 18.336,34 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
Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń posiada aktualne umowy najmu dotyczące 60 lokali
mieszkalnych oraz lokali 10 użytkowych. W tym wypadku również przewiduje się
kontynuację umów z dotychczasowymi najemcami. Trzech

najemców złożyło wniosek

o wykup lokali mieszkalnych 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 22 nieruchomości. Liczba ta utrzymuje się na mniej
więcej tym samym poziomie w ostatnich latach i nie przewiduje się znaczących zmian.
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.
7) Ustanowienie prawa użytkowania
Pod koniec roku 2020 r. po raz pierwszy Gmina Budzyń ustanowiła na nieruchomościach
prawo użytkowania na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury. Ta forma władania została
ustanowiona za pomocą aktu notarialnego na czas nieokreślony w celu kontynuacji
działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu. Jednostka ta posiada
osobowość prawną, co uniemożliwiło przekazanie nieruchomości w trwały zarząd.
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W użytkowanie oddano działkę nr 105/1 położoną w obrębie Wyszyny zabudowaną
budynkiem Wiejskiego Ośrodka Kultury, działkę nr 949/8 położoną w Budzyniu zabudowaną
budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury oraz udział w zabudowanej działce nr 361/2
położonej w Budzyniu, w którym to budynku znajduje się Izba Historii Ziemi Budzyńskiej.
Wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem
nieruchomości do zasobu
Głównym źródłem wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości z zasobu oraz ich
nabywaniem jest:
- sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących wyceny zbywanych nieruchomości;
- ogłaszanie w prasie informacji o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży oraz ogłoszeń
o przetargu;
- usługi geodezyjne związane z podziałami geodezyjnymi oraz wznowieniami granic lub
rozgraniczaniem nieruchomości komunalnych;
- koszty zakupu wypisów i wyrysów z rejestru gruntów;
- opłaty sądowe oraz koszty sporządzenia umów notarialnych.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach
Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są dochody z czynszu najmu za lokale
mieszkalne i użytkowe oraz środki z budżetu gminy. Wpływy z czynszu przeznaczone są na
pokrycie kosztów eksploatacji oraz na przeprowadzanie prac remontowych w budynkach
stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.
Wysokość wydatków na bieżącą eksploatację, remonty i modernizację ustala corocznie Rada
Miejska 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
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, 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”.

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
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w ujęciu dynamicznym, które uwzględniało możliwe do uzyskania zmiany w stanie społecznogospodarczym

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.
Wynikiem powyższych prac jest podjęcie przez

Radę Gminy Budzyń uchwały

Nr XVIII/186/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
oraz Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Budzyń na lata 2019 - 2028.
Strategia Rozwoju oraz Plan Lokalnego Rozwoju Gminy Budzyń jest dokumentem, które nie
tylko nakreśla misję, wizję, kierunki, cele rozwoju gminy, ale także programy i projekty
w okresie 2019-2028 obejmując perspektywę finansową UE 2014-2020 wraz z okresem
rozliczeniowym.
Dokument ten uwzględnia istotne dla rozwoju gminy projekty strategiczne, średniookresowe
oraz operacyjne, a jego ważną cechą są jasno określone kierunki i cele strategiczne, które są
ściśle powiązane z programami i projektami Planu Lokalnego Rozwoju, który jest podstawą
precyzowania rocznych planów operacyjnych. Realizacja misji, wizji, kierunków oraz celów
rozwojowych gminy będzie możliwa poprzez efektywne zaangażowanie się wszystkich
partnerów lokalnych. Stąd z jednej strony ważną sprawą będzie realizacja projektów
przypisanych do obszaru rozwojowego „Integracja i współpraca lokalna”, a z drugiej strony
racjonalna zmiana struktury organizacyjnej i funkcjonalnej Urzędu na którą wpływ ma
wdrożenie wielu ważnych systemów, które służą osiąganiu wyników, wzrostu wydajności
i efektywności, oszczędności i satysfakcji zarówno urzędników, jak i ich klientów. Spójność
zapisów

Strategia

Rozwoju

oraz

Planu

Lokalnego

Rozwoju

Gminy

Budzyń

z dokumentami ponadlokalnymi jest ważnym warunkiem skutecznej i efektywnej realizacji
założonych programów i projektów w okresie 2019 - 2028.
Partnerami w procesie realizacji Strategii Rozwoju oraz Planu Lokalnego Rozwoju Gminy
Budzyń 2019 - 2028 są:
 lokalna jednostka administracji publicznej, samorząd powiatowy oraz wojewódzki,
 celowe związki międzygminne,
 przedsiębiorstwa komunalne, z lokalnym włącznie,
 stowarzyszenia JST,
 organizacje pozarządowe,
 przedsiębiorcy lokalni oraz zewnętrzni,
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 mieszkańcy gminy.
Partycypacja społeczna partnerów lokalnych jest decydującym czynnikiem sukcesu wdrożenia
tego dokumentu, która przyczyni się do wzrostu integracji lokalnej i zaangażowania w sprawy
gminy.
NADRZĘDNYM CELEM ROZWOJU GMINY ORAZ JEDNOCZEŚNIE JEJ MISJĄ
jest:
„Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców oraz konkurencyjności gospodarki
gminy, poprzez aktywizację gospodarczą, rozwój infrastruktury, w tym turystycznej
i sportowej, podnoszenie jakości edukacji, kultury i kwalifikacji mieszkańców, ochrony
zdrowia, opieki społecznej z wykorzystaniem zasobów gminy, dziedzictwa kulturowego
oraz szans i wsparcia finansowego”.
Uwzględniając diagnozę strategiczną, analizę SWOT / TOWS oraz prognozę trendów
rozwojowych dla Gminy Budzyń do 2030 roku dla każdego z obszarów strategicznych gminy
zdefiniowano cele strategiczne, które przypisano do poszczególnych obszarów rozwojowych
przy uwzględnieniu priorytetów, kierunków rozwoju, misji i wizji gminy. Celom strategicznym
przypisano następnie cele szczegółowe ze wskazaniem sposobów realizacji oraz finansowania.
UZASADNIENIE WYBORU CELÓW
STRATEGICZNY OBSZAR ROZWOJOWY: SPOŁECZEŃSTWO LOKALNE I WARUNKI
ŻYCIA
CEL STRATEGICZNY. Poprawa lokalnego rynku pracy i warunków życia mieszkańców przez
rozwój możliwości zatrudnienia i dostępu do usług publicznych oraz w zakresie korzystania
z infrastruktury technicznejZdefiniowanie tego celu wynika z podstawowego problemu
rozwojowego gminy, jakim są lokalne trudności związane ze znalezieniem satysfakcjonującej
pracy, niezadowalające warunki życia mieszkańców, szczególnie w zakresie ich dostępu do
usług publicznych o wyższej jakości wg. normy PN-EN ISO 9001: 2015 oraz wynikających
z systemu CAF poprzez wzrost kompetencji urzędników; eliminacje wykluczeń w dostępie do
Internetu, usług zdrowotnych, opieki społecznej oraz w zakresie korzystania z infrastruktury.
Zdrowie, jako podstawowe wyzwanie społeczne starzejącej się Europy stanowi jeden z wielu
priorytetów zdefiniowanych w dokumentach UE w perspektywie 2014-2020, na które
przewidziano określone środki. Silnie promowany jest także rozwój społeczeństwa
informacyjnego poprzez dostęp do Internetu, co daje możliwości korzystania z wielu usług jak
np. pracy, czy też edukacji na odległość, co wiąże się ze wzrostem spójności społecznej
i ograniczenia skali wykluczeń. Cel I. podzielono na 5 następujących celów szczegółowych:
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PROMOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ I AKTYWIZACJA ZAWODOWA
Istniejący potencjał gospodarczy gminy wiąże się ze rozwojem przedsiębiorczości lokalnej oraz
produkcją rolną. Głównie w rozwoju przedsiębiorczości lokalnej upatruje się podstawowy
rozwój gminy, oczekując także zmiany roli wsi i rolnictwa w lokalnej gospodarce, w kierunku
kształtowania się wsi wielofunkcyjnej. Perspektywicznym kierunkiem rozwoju są zdecydowanie
małe i średnie przedsiębiorstwa, które znacznie szybciej i lepiej dostosowują się do
zmieniających się warunków rynkowych. Niedobory kadrowe MŚP na lokalnym rynku gminy
mają decydujący wpływ na skalę bezrobocia, którą z powodzeniem można jeszcze zmniejszyć
poprzez podniesienie w niewielkim stopniu kwalifikacji zawodowych, lepsze wykorzystanie
nisz rynkowych i prognozowanych trendów, reorientację z tradycyjnego rolnictwa na obsługę
turystów, produkcję zdrowej żywności i

powiązanych z nią upraw ekologicznych przy

gwarantowanym zbycie. Ważne jest przekonanie mieszkańców gminy, że poprawa sytuacji na
lokalnym rynku pracy wielokrotnie zależy od nich samych.
POPRAWA JAKOŚCI EDUKACJI – PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Poprawa jakości edukacji na terenie gminy możliwa jest jedynie na poziomie szkół
podstawowych. Zmiany uwarunkowań gospodarczych wymagają często zmian kwalifikacji
zawodowych. We współpracy z samorządem lokalnym gminy, podmiotami biznesowymi oraz
organizacjami gospodarczymi i społecznymi jest to możliwe, a nawet konieczne, jeśli poważnie
myśli się o lepszym wykorzystaniu nisz rynkowych i prognozowanych trendów, reorientację z
tradycyjnego rolnictwa na obsługę turystów, produkcję zdrowej żywności i powiązanych z nią
upraw ekologicznych przy gwarantowanym zbycie na terenie gminy. Inicjatorem szkoleń dla
bezrobotnych oraz mieszkańców gminy z funduszy społecznych powinny być głównie szkoły
oraz samorząd lokalny, w tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy szerokiej współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY, ŚRODOWISKA ORAZ BEZPIECZEŃSTWA
MIESZKAŃCÓW
Stan rozwoju sieci kanalizacji jest korzystny, jej dalszy rozwój może być ściśle powiązany z
uprawami ekologicznymi w ekologicznych gospodarstwach rolnych na terenie gminy w
związku
z zabezpieczeniem popytu na te uprawy przy produkcji zdrowej żywności w gminie.
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Produkcja zdrowej żywności realizowana byłaby w powiązaniu z uprawami ekologicznymi
w innowacyjnym obiegu łączącym wzajemne korzyści współdziałania lokalnej gospodarki
ściekowej
i rolnictwa. Innych działań wymaga także sfera gospodarki odpadami, która powinna być
powiązana
z produkcja biogazu, a także sfera bezpieczeństwa mieszkańców głównie w zakresie ochrony
ppoż oraz ze wzrostem natężenia ruchu samochodowego na terenie gminy.
ROZWÓJ LOKALNEJ GOSPODARKI NA POTRZEBY SERIORÓW
Problemy osób z tak zwanej grupy poprodukcyjnej, szczególnie „młodych emerytów ”,
stanowiących grupę o wysokiej sile nabywczej mogą stanowić szansę dla lokalnych
przedsiębiorców na produkcję nowej kategorii produktów i usług dla zaspokojenia potrzeb ludzi
w starszym wieku, tym bardziej, że ten kierunek rozwoju przedsiębiorczości jest zbieżny z
celami WRPO2014+.
POPRAWA DOSTĘPU I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

Wzrost znaczenia i zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych (TIK) w obecnej
sytuacji ma olbrzymie znaczenie dla usprawnienia i rozwoju społeczności lokalnej gminy. W
tym zakresie niezbędny jest szeroki dostęp do usług publicznych o wyższej jakości wg. normy
PN-EN ISO 9001:2015 oraz wynikający z systemu CAF poprzez wzrost kompetencji
urzędników; eliminacje wykluczeń w dostępie do Internetu oraz usług prawniczych,
zdrowotnych, które np. w diagnostyce mogą być w szeregu przypadkach prowadzone na
odległość. Niezależnie od tego potrzebne jest wsparcie osób, które z różnych powodów mają
trudności życiowe i wymagają pomocy.

STRATEGICZNY OBSZAR ROZWOJOWY: GOSPODARKA LOKALNA
CEL STRATEGICZNY - WZMOCNIENIE LOKALNEGO POTENCJAŁU
GOSPODARCZEGO GMINY
Diagnoza stanu gminy ukazała stan lokalnej gospodarki gminy – mocne i słabe strony oraz
szanse i zagrożenia. Korelacje ukazały natomiast związki, które występują między nimi i mają
różnorodny charakter.
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Realizacja celu ma spowodować wzrost lokalnego potencjału rozwojowego i zmianę w obszarze
gospodarczym gminy, aby z jednej strony lepiej i efektywniej wykorzystać posiadane zasoby
np. dobry poziom rozwoju przedsiębiorczości itp., a z drugiej strony pojawiające się nisze
i trendy rynkowe np. związane z produkcją zdrowej żywności i upraw ekologicznych itp.
Generalnie chodzi tutaj o uczynienie obszaru gminy w warunkach zmian globalnych miejscem
atrakcyjnym dla mieszkańców i inwestorów.
Sposób wykorzystania mocnych stron, szans, które stoją przed gminą w zakresie wzmocnienia
lokalnego potencjału gospodarczego gminy zależeć będą od aktywnych i wszechstronnych
działań władz lokalnych i jej mieszkańców, po to, aby uczynić gminę bardziej konkurencyjną i
atrakcyjną. Cel dzieli się na 4 cele szczegółowe:
POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI LOKALNYCH
PRZEDSIĘBIORSTW, W TYM GOSPODARSTW ROLNYCH.
W globalnym układzie gospodarczym jak również w Europie konkurowanie niższymi kosztami
pracy nie może być atutem gminy, ponieważ w najbliższej przyszłości konkurencyjnym atutem
będzie inteligentna specjalizacja, zdolność i szybkość przyswajania potrzebnych zmian i
kreowania innowacji, w tym zdolność do zastosowania nowych technologii.
W związku z możliwą realizacji w systemie PPP na terenie gminy inwestycji budowy dwóch
otwartych basenów fermentacyjnych OBF z ich lokalizacją na obszarze, gdzie siedliska są
rozproszone. Inwestycja ta ma służyć z jednej strony dla obsługi mieszkańców z obszarów całej
gminy oraz w celu wdrożenia nowatorskiego modelu współdziałania gospodarki ściekowej
z uprawami ekologicznymi i produkcją zdrowej żywności. W tym zakresie Gmina Budzyń widzi
możliwość rozwoju opartą o długofalową kooperację między inwestorem lokalnym przy
współpracy z gminą i lokalnymi przedsiębiorcami (właścicielami ekologicznych gospodarstw
rolnych i producentami zdrowej żywności) Ta istotna dla rozwoju gminy kooperacja zapewni
wzajemne korzyści współdziałania gospodarki ściekowej i rolnictwa w Gminie Budzyń.
Zastosowana przy uprawach w ekologicznych gospodarstwach rolnych innowacyjna technologia
ma olbrzymie szanse na uzyskania wsparcia finansowego w ramach WRPO2014+ przy udziale
wszystkich zainteresowanych tym tematem partnerów, tym bardziej, że uprawy ekologiczne
i produkcja zdrowej żywności wiąże się ze znacznym ograniczeniem emisji zanieczyszczeń, co
jest zgodne z odpowiednimi dyrektywami UE.
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OPRACOWANIE ANALIZY DOTYCZĄCEJ MOŻLIWOŚCI STWORZENIA KLASTRA NA
TERENIE GMINY EKOLOGICZNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH I PRODUCENTÓW
ZDROWEJ ŻYWNOŚCI.
Utworzenie klastra na terenie gminy przyczyni się do uzyskania efektu synergii rozwojowej w
tym obszarze działalności gminy.
ROZWÓJ INNYCH NOWYCH RODZAJÓW PRODUKCJI W OPARCIU O ISTNIEJĄCE
W GMINIE ZASOBY PRACY, TRADYCJE PRODUKCJI I DOSTĘPNE TERENY
INWESTYCYJNE.
Atutem Gminy Budzyń w rozwoju nowych rodzajów produkcji w związku z planowaną
intensyfikacją produkcji zdrowej żywności może być jej przetwórstwo rolno-spożywcze w skali
jednostkowej w ramach ekologicznego gospodarstwa rolnego, czy też w większej skali w
powstałych w tym celu na terenie gminy wyspecjalizowanych lokalnych firmach. Innym atutem
gminy Budzyń, których potencjalne wykorzystanie mogłoby ukierunkować rozwój gminy może
być jej ukierunkowanie na świadczenia usług zdrowotnych, fizjoterapeutycznych oraz
rehabilitacyjnych w ramach Gminnego Centrum Profilaktyki Zdrowotnej.
Wszystkie te atuty z całą pewnością wpłynęłyby na intensyfikację ruch turystycznego na terenie
gminy, w tym na rozwój zaplecza agroturystycznego.
OPRACOWANIE PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY BUDZYŃ WRAZ
Z PROGRAMEM PROMOCJI TERENÓW INWESTYCYJNYCH.
Realizacja takiego programu przyczyni się do zbadania klimatu rozwoju przedsiębiorczości
lokalnej, a wyniki analizy pozycjonowania (ang. benchmarking) oraz analizy SWOT/TOWS dla
tego obszaru przyczynią się do określenia kluczowych czynników sukcesu w zakresie
wyznaczonych obszarów problemowych.
Program promocji oraz kształtowania pozytywnego wizerunku gminy przyczyni się nie tylko do
promocji terenów inwestycyjnych gminy, ale także do lepszego rozpoznania potrzeb klientów,
zapewnienia im stałych informacji na temat oferowanych usług oraz do budowy wzajemnego
zaufania, zrozumienia i akceptacji dla działań władz lokalnych
CEL STRATEGICZNY - POPRAWA DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ WEWNĄTRZ
GMINY
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Bezpośrednio przebiegająca przez teren Gminy Budzyń droga krajowa K-11 o charakterze
międzyregionalnym i międzynarodowym, 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-gminnych w Wągrowcu, Rogoźnie i Czarnkowie,
stanowiąc tym samym obszar szybkiego rozwoju, w północnej części województwa
Wielkopolskiego.
Układ sieci PKS oraz prywatnych linii autobusowych powoduje, iż bardzo dobrze dostępna
z terenu gminy jest siedziba powiatu chodzieskiego (pod względem dostępności ośrodka
powiatowego, gmina należy do jednych z lepszych w województwie). Ośrodkiem najłatwiej
dostępnym w komunikacji publicznej jest Chodzież, Piła i Poznań. Ogólnie liczba połączeń
komunikacyjnych z miastami, jest w gminie bardzo dobra, na tle innych gmin wiejskich. Cel
dzieli się na 3 cele szczegółowe:
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I SPÓJNOŚCI LOKALNEJ SIECI DROGOWEJ
Gmina Budzyń w ostatnim okresie w zakresie infrastruktury drogowej poczyniła duże nakłady
finansowe na poprawę jakości i standardów dróg. Podstawowy układ drogowy w gminie w
dalszym ciągu wymaga kolejnych inwestycji. Są w gminie odcinki dróg, które nie posiadają
odpowiednich standardów technicznych, co skutkuje obniżoną przepustowością, obniżonym
poziomem bezpieczeństwa, a także zwiększonym niekorzystnym oddziaływaniem na otoczenie.
Realizacja tego celu ma szczególnie wpłynąć na poprawę standardów technicznych, a tym
samym przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie gminy.
POPRAWA WYKORZYSTANIA STACJI KOLEJOWEJ W BUDZYNIU DLA ROZWÓJ
TRANSPORTU INTERMODALNEGO
W Gminie Budzyń zdecydowanie dominuje transport samochodowy, który generuje liczne
problemy spowodowane rosnącym zatłoczeniem dróg i zagrożeniami, szczególnie na obszarach
zabudowanych. Alternatywą, która może przyczynić się do zmniejszenia skali problemów
występujących na lokalnych drogach gminy może być poprawa wykorzystania stacji Budzyń
linii kolejowej (sieć TEN-T) dla rozwoju transportu intermodalnego.
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Aby ten cel zrealizować teren przy stacji Budzyń należałoby wykorzystać pod stworzenie bazy
kontenerowej, która miałaby charakter ponadgminny, która wyposażona byłaby w odpowiedni
sprzęt do załadunku kontenerów na wagony kolejowe. W tym zakresie możnaby wejść
w kooperację z firmami, które mają duże doświadczenie w transporcie multimodalnym.
ROZWÓJ SPECJALIZACJI LOGISTYCZNO – MAGAZYNOWEJ NA TERENIE GMINY
Z realizacją poprzedniego celu wiąże się możliwość stworzenia przy bazie kontenerowej do
obsługi transportu intermodalnego w Budzyniu centrum logistyczno-magazynowego, które
powstałoby również w kooperacji z firmami, które mają duże doświadczenie w tym zakresie.
CEL STRATEGICZNY - ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW SOŁECKICH
GMINY
W skład Gminy Budzyń wchodzi od 1 stycznia 2021 r. - 12 sołectw, miasto Budzyń oraz 14 wsi,
które stanowią tereny wiejskie gminy. Poziom rozwoju społeczno gospodarczego tych jednostek
pomocniczych jest zróżnicowany, co może wykazać przeprowadzona analiza TMR w celu
wskazania potencjalnych obszarów wsparcia. Obszary te wymagają specyficznych interwencji
o różnym charakterze, szczególnie w zakresie infrastruktury technicznej. W sołectwach gminy
znajdują

się

tereny rolnicze,

rolno-leśne,

o

walorach

turystyczno-wypoczynkowych

i rekreacyjnych. Cel dzieli się na 2 cele szczegółowe:
GMINA BUDZYŃ LIDEREM PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ
Mimo szeregu problemów stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie jest dobry, co jest
bardzo istotne wobec rosnącego zapotrzebowania na zdrową żywność i produkty ekologiczne.
Specjalistyczne ukierunkowanie gminy na produkcję i przetwórstwo ekologiczne powinno być
podstawą dla planowanych działań.
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SOŁECTW I SIEDLISK GMINY
Podstawowym elementem wiążącym się z równoważeniem rozwoju poszczególnych sołectw i
siedlisk gminy jest integracja pozytywnie ocenianych przez mieszkańców działań, w tym zmian
w obszarze: środowiskowym, obejmującym również przestrzeń i infrastrukturę; gospodarczym;
społecznym oraz w systemie zarządzania gminą, przede wszystkim skupionym na analizie
dochodów i wydatków budżetu gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
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Dla określenia stopnia zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek
pomocniczych gminy można zastosować metodę taksometryczną i obliczyć dla każdej z nich
syntetyczny wskaźnik rozwoju (TMR), który przyczyni się do określenia dysproporcji
rozwojowych, które występują między nimi. W ten sposób można określić, jaka sfera
działalności gminy na terenie konkretnego sołectwa lub wsi wymaga większej, czy też mniejszej
interwencji.
CEL STRATEGICZNY V ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY W
OPARCIU O WARUNKI NATURALNE I DZIEDZICTWO KULTUROWE
Cel ten ma przyczynić się do wzmocnienia potencjału turystycznego gminy przez stworzenie
unikatowej marki turystycznej opartej na integracji lokalnych produktów, szczególnie poprzez
licznie organizowane lokalne jarmarki ze zdrową żywnością, rękodzielnictwem, udziałem w
pokazach zanikających zawodów (kowalstwa, garncarstwa, haftu, tradycyjnej kulinarni
lokalnej), organizowaniu wycieczek pieszych, rowerowych, konnych, w tym bryczkami po
ciekawych i atrakcyjnych miejscach w gminie.
Przewiduje się szczególnie wykorzystanie usług w zakresie zabiegów zdrowotnych, związanych
z odnową biologiczna i rehabilitacją. Cel dzieli się na 3 cele szczegółowe:
OPRACOWANIE BROSZUR, FOLDERÓW TURYSTYCZNYCH, MAP,
PRZYGOTOWANIE STRONY INTERNETOWEJ, AKCJI MAILINGOWEJ Z
PROGRAMAMI PLANOWANYCH IMPREZ W GMINIE, W TYM MATERIAŁOW
REKLAMOWYCH DLA OKREŚLONYCH GRUP DOCELOWYCH DOTYCZĄCYCH
WYKORZYSTANIA USŁUG W
GMINNYM CENTRUM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ.
ROZWÓJ POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO GMINY
Możliwość rozwoju potencjału turystycznego gmina widzi przez stworzenie unikatowej marki
turystycznej opartej na integracji lokalnych produktów, w tym na turystyce kulturowej
związanej z dziedzictwem historycznym oraz na wykorzystaniu zasobów naturalnych i
możliwości świadczenia wielu usług zdrowotnych.
ROZWÓJ USŁUG W GMINNYM CENTRUM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
POŁACZONE Z FIZJOTERAPIĄ I REHABILITACJĄ
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Istotnym zasobem gminy są potencjalne możliwość produkcji ekologicznej zdrowej żywności
oraz udokumentowane atrakcje turystyczne, które mogą przyczynić się do zmiany charakteru
wizyt potencjalnych klientów z jednostkowych na pobytowe.
STRATEGICZNY OBSZAR ROZWOJOWY: INTEGRACJA I WSPÓŁPRACA LOKALNA
CEL STRATEGICZNY - INTEGRACJA I WSPÓŁPRACA LOKALNA
Cel ten koncentruje się na uzyskiwaniu przewag konkurencyjnych i potencjału gminy dzięki
integracji i współpracy lokalnej wszystkich tych, którzy zainteresowani są rozwojem
rozumianym, jako proces pozytywnie ocenianych zmian z punktu widzenia określonego
systemu zasad (systemu wartości) w celu zrównoważenia szans dostępu do środowiska,
harmonizowania społecznych i ekonomicznych celów rozwoju dla wspólnego dobra. Cel składa
się z 2 celów szczegółowych:
INTEGRACJA I WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH I ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
Realizacja tego celu ma prowadzić do wypracowania wspólnej formy organizacyjnej
efektywnego zarządzania rozwojem gminy przy aktywnym udziale społeczności lokalnej, w tym
organizacji pozarządowych oraz biznesowych oraz rolników.
CEL STRATEGICZNY - BUDOWA MARKI GMINY BUDZYŃ
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V.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Budzyń
Gmina Budzyń

posiada aktualne studium uwarunkowań 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 zmiana
w 2015 roku na mocy uchwały Nr V/20/2015 Rady Gminy Budzyń z dnia 3 lutego 2015 r.
druga zmiana w 2017 roku dokonana na mocy uchwały nr XXXI/251/2017 Rady Gminy
Budzyń z dnia 29 września 2017 r. Rada Gminy Budzyń dnia 15 czerwca 2020 r. podjęła
uchwałę nr XVI/158/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń dla wybranych
terenów w obrębach ewidencyjnych Budzyń i Dziewoklucz. Ocena aktualności studium została
sporządzona w 2020 roku i podjęta uchwałą nr XX/214/2020 Rady Gminy Budzyń z dnia
29 grudnia 2020 r. w sprawie oceny

aktualności studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Budzyń.
Gmina nie posiada całościowego pokrycia

powierzchni gminy miejscowymi planami

zagospodarowania przestrzennego. Na terenie gminy obowiązują łącznie 43 plany miejscowe.
W 2020 roku uchwalono

trzy plany związane z terenami budownictwa jednorodzinnego

i wielorodzinnego w Budzyniu, a także tereny sportu i rekreacji oraz tereny usług oświaty.
Powierzchni uchwalonych w 2020 roku planów wyniosła ~13,26 ha. W 2020 r. zostały podjęte
przez Radę Gminy Budzyń uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów:
1) uchwała nr XVIII/197/2020 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych terenów w miejscowości Dziewoklucz
2) uchwała nr XVIII/196/2020 Rady Gminy Budzyń z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych terenów w rejonie ulic Leśnej i Taczaka w Budzyniu
3) uchwała nr XII/126/2020 Rady Gminy Budzyń z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki 236/1 w obrębie Podstolice.
Trwają prace planistyczne dotyczące opracowania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego w rejonach miejscowości Wyszyny, Nowa Wieś Wyszyńska, Bukowiec,
Grabówka i Prosna na podstawie uchwał podjętych w 2019 roku. Ocena aktualności została
sporządzona w 2020 roku i podjęta uchwałą nr XX/214/2020 Rady Gminy Budzyń z dnia
29 grudnia 2020 r. w sprawie oceny

aktualności studium uwarunkowań i kierunków
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zagospodarowania

przestrzennego

Gminy

Budzyń

oraz

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Budzyń.

Analiza

potrzeb związanych z przystąpieniem do prac planistycznych, każdorazowo jest
weryfikowana i omawiana na właściwych Komisjach jak również na komisjach
urbanistyczno-architektonicznych, na podstawie składanych wniosków o przystąpienie do
sporządzenia mpzp.
Decyzje o warunkach zabudowy:
W roku 2020 r. wydano łącznie 89, 76 – decyzji o warunkach zabudowy oraz 13 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 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 pozwala 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 2020 r. Gmina Budzyń nie korzystała z programu dla potrzeb realizacji inwestycji gminnych.
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V.4. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Budzyń
Rada Gminy Budzyń podjęła w dniu 26 kwietnia 2018 r. uchwałę Nr XXXVII/309/2018
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Budzyń na lata
2018-2021.
Podstawowym, ogólnie pojętym założeniem tego programu na lata 2018 – 2021 jest
ukierunkowanie działań samorządu służących podejmowaniu planowanych działań dotyczących
finansowania, inicjowania, wspierania oraz koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków
i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego poprzez
samorząd gminy. Jest to uzupełniający dokument w stosunku do innych aktów planowania
gminnego. Zadaniem programu jest także organizacja działań edukacyjnych i wychowawczych
wobec miejscowej społeczności. Dla realizacji powyższego założenia niezbędna jest realizacja
szczegółowych celów określonych m.in. w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do których należą:
- włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych wynikających
z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
- uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa
archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej,
- zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania,
- wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,
- podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków
finansowych na opiekę nad zabytkami,
- 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.
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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.
 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.
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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.
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.
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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.
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”.
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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 x 7,40 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 odpowiednio do kierunku wiatru.
Zabytkowe kościoły
W Budzyniu zachowały się dwa XIX wieczne, murowane kościoły.

Kościół pw. św. Barbary
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Kościół pw. św. Andrzeja Boboli
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.
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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
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
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terenie Gminy Budzyń. Wszystkie zadania realizowane będą na terenie Gminy Budzyń i służyć
będą poprawie jakości życia oraz w konsekwencji poprawie stanu środowiska naturalnego.
Zadania dotyczyć będą uregulowania gospodarki wodno-ściekowej, termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej, budowy ścieżek rowerowych, przebudowy dróg gminnych
itp. Zamierzenia inwestycyjne stanowią kontynuację realizowanych prac w kierunku rozwoju
gospodarczego i społecznego. Planowane zadania uwzględniają aspekty środowiskowe, mając
na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju i wdrażanie prawa wspólnotowego w dziedzinie
ochrony środowiska. Zaproponowane cele i działania znacząco wpłyną na poprawę stanu
środowiska na terenie gminy oraz zmniejszą występujące obecnie niekorzystne oddziaływania
na środowisko.
W ramach

powyższego programu

i

porozumieniu zawartym między Gminą Budzyń,

a Skarbem Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Podanin zostało zrealizowane przedsięwzięcie pn. „Budowa szlaku rowerowego na terenie
Leśnictwa Drążki”. Łączny koszt inwestycji - 287.831,09 z czego środki gminy (dotacja) –
86.349,32 zł.
Dofinansowanie ochrony środowiska, edukacja ekologiczna.
Dzięki dotacjom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2020 roku na terenie Gminy Budzyń zostało zrealizowane przedsięwzięcie:
a) „Dla siebie, dla gminy, dla planety – warsztaty i konkursy

ekologiczne w Szkole

Podstawowej w Budzyniu koszt 25.800,00 zł z czego:
- 10.319,92 zł środki własne
- 15.479,88 zł dofinansowanie
b) termomodernizacja budynku OSP Budzyń ( etap I), koszt inwestycji: 329.122,03 zł z czego
pożyczka udzielona z WFOSiGW w Poznaniu wyniosła 329.000, 00 zł
Kontynuowane jest porozumienie zawarte 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 2020 r. złożonych zostało przez mieszkańców gminy 10 wniosków.
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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 3.500,00 zł). W roku 2020 z dofinansowania skorzystało
3 gospodarstwa domowe. Kwota dofinansowania wyniosła 9.966,31 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 2020 r. skorzystały z dofinansowania 3 gospodarstwa
domowe na łączną kwotę 3. 385,58 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi
Gmina Budzyń, objęła systemem gospodarki odpadami komunalnym tylko nieruchomości
zamieszkałe, natomiast nieruchomości niezamieszkałe, czyli różnego rodzaju działalności
gospodarcze, pozostały bez zmian, tj.: przedsiębiorca zobowiązany jest do zawarcia umowy
z firmą prowadzącą odbiór i zbiórkę odpadów.
Na terenie Gminy Budzyń, odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych odbywa się spod nieruchomości mieszkańców w częstotliwości 1 raz w miesiącu,
a w zabudowie wielorodzinnej – bloki - 2 razy w miesiącu, natomiast odbiór
odpadów

komunalnych

sztuczne,

opakowania

selektywnych

(3

wielomateriałowe,

frakcje:
drobne

szkło,
metale,

tworzywa
papier

i makulatura) – raz w miesiącu, a w zabudowie wielorodzinnej – bloki – 2 razy w miesiącu (co
2 tygodnie). Bioodpady odbierane są z nieruchomości mieszkańców w częstotliwości:
- od stycznia do kwietnia 1 raz w miesiącu;
- od maja do września 2 razy w miesiącu (co dwa tygodnie);
- od października do grudnia 1 raz w miesiącu.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji oraz
szkło zbierane są przez mieszkańców gminy w pojemnikach – minimum 1 pojemnik 120 l na
rodzinę. W systemie workowym zbierane są: tworzywa sztuczne, metale i opakowania
wielomateriałowe, a także papier i makulatura. Worki, dla mieszkańców, dostępne są
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w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Budzyń, u sołtysów poszczególnych sołectw, firma
odbierająca odpady segregowane od mieszkańców zostawia na nieruchomości tyle worków
pustych ile dany mieszkaniec wystawił worków z odpadami (dla poszczególnej frakcji).
Przewidziano również, worki na odpady ulegające biodegradacji w sytuacjach przepełnienia
pojemnika - są to worki kompostowalne, zakupione przez gminę. Odpady wielkogabarytowe
oraz elektryczne i elektroniczne zbierane są z nieruchomości w formie zbiórek – minimum raz
w roku, a także istnieje możliwość dostarczenia tychże odpadów bezpłatnie przez mieszkańców
do PSZOK – a (Punkt Selektywnego Gromadzenia Odpadów Komunalnych). Przeterminowane
leki zbierane są do pojemników usytuowanych w aptekach na terenie gminy (4 apteki).
Od 2013 roku razem z niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi były
również zbierane (do jednego pojemnika) odpady ulegające biodegradacji. Od roku 2020
sytuacja uległa zmianie, odpady te zostają zbierane do osobnych pojemników przez
mieszkańców gminy.
Od początku wprowadzenia systemu gospodarki odpadami – od 2013 r., niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz tworzyw sztucznych sukcesywnie przybywa.
Średnio niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy
Budzyń przybywa o 100 ton rocznie. Natomiast w roku 2020, tonaż niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych zmniejszył się o około 200 ton/rok, a dla odpadów
komunalnych segregowanych znacznie wzrósł. W roku 2020 zebrano odpadów komunalnych
zmieszanych w ilości: 1430,240 Mg, zagospodarowanie kosztowało gminę: 813 064,38 złotych
brutto. Zbiórka odpadów selektywnych z podziałem na poszczególne frakcje przedstawia się
następująco:


tworzywa sztuczne – 190,860 Mg;



szkło – 226,520 Mg;



papier i makulatura – 17,580 Mg;



odpady wielkogabarytowe – 140,170 Mg – zagospodarowanie: 151.383,60 zł brutto;



odpady elektro – 22,580 Mg – zagospodarowanie: 9.144,90 zł brutto;



leki – 0,278 Mg (apteki: 3 w Budzyniu +1 Wyszyny).
W miesiącach: grudniu 2020 roku zebrano najwięcej niesegregowanych (zmieszanych)

odpadów komunalnych w ilości: 171,980 Mg od mieszkańców – zagospodarowanie: 97.884,13
zł brutto, lipcu – 144,460 ton – zagospodarowanie: 82.050,10 zł brutto i lutym – 135,74 ton –
zagospodarowanie: 77 257,77. Natomiast dla odpadów ulegających biodegradacji największe
ilości odebrano od mieszkańców w miesiącach: lipcu - 55,460 ton – zagospodarowanie:
4,492,26 zł brutto, czerwcu – 46,520 ton – zagospodarowanie: 2.705,18 zł brutto i wrześniu –
43,920 ton – zagospodarowanie: 3.557,52 zł brutto.
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Biorąc pod uwagę poprzednie lata, można zauważyć tendencję wzrostową w zakresie
ilości zebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy
Budzyń.W roku 2020 ilości odpadów zmieszanych uległa zmniejszeniu. Ilości odebranych
odpadów komunalnych zmieszanych w poszczególnych latach wraz z ich zagospodarowaniem:
- 2015 rok – 1 451,32 ton – zagospodarowanie – 433.141,20 zł brutto,
- 2016 rok – 1 585,40 ton – zagospodarowanie – 475.693,02 zł brutto,
- 2017 rok – 1 702,42 tony – zagospodarowanie – 506.569,15 zł brutto,
- 2018 rok – 1 803,24 ton – zagospodarowanie – 605.609,54 zł brutto,
- 2019 rok – 1 935,44 ton – zagospodarowanie – 870.446,73 zł brutto,
- 2020 rok – 1 430,24 ton – zagospodarowanie – 813.064,38 zł brutto.
Zebrane niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w 2020 roku trafiały do
Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Toniszewie – Kopaszyn,

gdzie

stawka za 1 tonę odpadu wynosiła 617,76 zł brutto. W porównaniu do lat wcześniejszych,
stawka za 1 tonę tego odpadu wynosiła 297,00 zł brutto. MSOK w Toniszewie, podnosi stawki
za 1 tonę odpadów minimum 1 raz w roku. W związku z tym faktem, Rada Gminy Budzyń,
podjęła 27 maja 2020 roku uchwałę Nr XV/144/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego
mieszkańca, w której zmieniono stawki oraz uchwałę Nr XVI/157/2020 o zmianie uchwały
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca, w której zmieniono stawki (dnia 15.06.2020
roku):
- za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób
selektywny, stawka miesięczna wynosi 25,00 zł od każdego mieszkańca;
- jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny, ustala się podwyższoną, miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, która wynosi odpowiednio dwukrotność stawki opłaty określonej
w § 2 pkt 1, tj. 50,00 zł, od każdego mieszkańca.
Odpady ulegające biodegradacji, w 2020 roku, trafiały również do Międzygminnego
Składowiska Odpadów Komunalnych w Toniszewie – Kopaszyn, gdzie stawka za 1 tonę odpadu
wynosiła 97,20 zł brutto, jeśli odpady zbierane są w workach niekompostowalnych,
a z pojemnika bądź w workach kompostowalnych, stawka za 1 tonę odpadu wynosiła 81,00 zł
brutto. Rada Gminy Budzyń, dnia 27 maja 2020 roku podjęła uchwałę Nr XV/145/2020 w
sprawie zwolnienia, w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących
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bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w której to
zwolnienie wynosi 3,00 zł miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
każdego mieszkańca zamieszkującego w/w nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2020 roku
zdeklarowanych osób kompostujących bioopady w przydomowym kompostowniku było: 1260,
co stanowi liczbę punktów adresowych 346. Osób zdeklarowanych do systemu gospodarki
odpadami komunalnymi było: 7245 osób, co stanowi 1901 punktów adresowych.
W związku z wprowadzeniem zwolnienia z części opłaty (wskazanej w cytowanej uchwale) do
budżetu gminy, przypisano mniejsze wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, od września 2020 roku, mieszkaniec nie może dokonać wyboru sposobu
gromadzenia odpadów w nieruchomości. Nie ma możliwości zdeklarowania nieselektywnego
gromadzenia odpadów komunalnych, co wiązało się z wyborem podwyższonej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Został narzucony tylko i wyłącznie selektywny
sposób gromadzenia odpadów komunalnych.
Usługę odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych na terenie Gminy
Budzyń, wykonuje nadal firma: Zakład Oczyszczania Miasta „ŁAD” Aleksandra Drozdowska
z Chodzieży. Umowa z tą firmą została podpisana na okres 2 lat, tj. do dnia 30 czerwca
2021 roku. Miesięcznie usługa zbiórki odpadów komunalnych od mieszkańca została wyceniona
w postępowaniu przetargowym na kwotę: 17.113,43 zł (do czerwca 2019 roku włącznie) i od
1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku usługa ta wynosiła kwotę: 31 616,43 zł brutto.
Natomiast od 1 stycznia 2020 roku usługa ta wynosi kwotę: 54 302,89 zł brutto, gdyż dodano
usługę odbioru odpadów ulegających biodegradacji.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbyła się na terenie Gminy Budzyń

we

wrześniu 2020 r., a odpadów elektro w październiku. Wielkogabarytów zebrano 140,170 ton,
a elektrośmieci – 22,580 ton. Zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych kosztowało
151.383,60 zł brutto, a elektrośmieci – 9 144,90 zł brutto. W związku z czym, w stosunku do
roku 2019 wielkogabarytów zebrano więcej o 31,89 ton w roku 2020 i za ich zagospodarowanie
zapłacono więcej o 34.441,20 zł brutto niż w roku ubiegłym. Natomiast elektrośmieci w 2020 r.
zebrano mniej o 2,42 tony i zapłacono mniej o 1 005,10 zł brutto w stosunku do 2019 roku.
Istniała również możliwość nieodpłatnego przywiezienia odpadów wielkogabarytowych do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się
w Budzyniu przy ul. Gumowej (przy nieczynnym wysypisku odpadów komunalnych), aby
dokonać

nieodpatnego

przewiezienia

odpadu

należy

ustalić

telefonicznie

z pracownikiem Urzędu termin przewiezienia odpadów, przekazanie odpadu musi odbyć się
w obecności pracownika urzędu.
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W 2020 r. Gmina Budzyń została ustawowo zobligowana do wprowadzenia dodatkowej
frakcji odbioru odpadów komunalnych – biodegradowalnych od mieszkańców. Wiązało się to z
dodatkowymi kosztami, które Gmina musiała ponieść, na m.in.: dodatkową trasę 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 [%]).
Gmina Budzyń z powyższego obowiązku wywiązywała się od roku 2014.
W 2020 r. gmina nie osiągnęła poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia

papieru,

metali,

tworzyw

sztucznych

i

szkła,

wymóg

dotyczy

50%,

a poziom osiągnięty przez gminę wyniósł 46,03%. Natomiast dla pozostałych wspomnianych
wyżej poziomów, wartości zostały osiągnięte przez gminę:
- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] – dla
roku 2020 osiągnąć 70%, gmina osiągnęła w 88,29%;
-

osiągnięty

poziom

ograniczenia

masy

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji przekazywanych do składowania [%] – dla roku 2020 osiągnąć poniżej
40%, gmina osiągnęła 0%.
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 176 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 112 km. Liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej
w gminie wynosi 2387, co stanowi 99 % potrzeb w tym zakresie.
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Liczba gospodarstw domowych podłączonych do kanalizacji wynosi 2213, co stanowi około
93 % potrzeb w tym zakresie.
Dane dotyczące sieci wodociągowej Gminy Budzyń.
Wodociąg

2020

Liczba gospodarstw domowych
podłączonych do sieci wodociągowej

2387

Procent gospodarstw domowych
podłączonych do sieci wodociągowej

99%

Produkcja dobowa max

2882 m3

Liczba zbiorników wyrównawczych

7

Pojemność zbiorników wyrównawczych

700 m3

Długość sieci przesyłowej km

176 km

Liczba przyłączy

2558

Liczba awarii
Ocena jakości wody
Koszt pozyskania , oczyszczania i
dostarczenia 1m3 wody (netto)
Opłaty z tytułu pozyskania oczyszczania i
dostarczenia 1m3 wody

6
pozytywna
2,90 zł – cele socjalno-bytowe
3,15 zł – cele pozostałe
0,10 zł

Wpływy z tytuły dostarczania
wody odbiorcom (netto)

1412800

Straty w sieci wodciągowej %

17,20 %

Remonty (sieci i ujęcia) w zł

50500 zł

Majątek trwały mln.zł.

16706227 zł

% amortyzacji majątku trwałego
tys. 2,5%

417656 zł

Produkcja wody w m3 ogółem :

638487 m3

Hydrofornia a (Budzyń)

386573 m3

Hydrofornia b (Prosna)

196110 m3

Hydrofornia c (Dziewoklucz)

55804 m3

Sprzedaż w m3

528667 m3

Zaległości z tytułu opłat za

66.500,00 zł
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wodę
W gminie są straty wody w sieci wodociągowej, które w roku 2020 wynosiły 17,20 %
przy produkcji wody ogółem 638487 m3/rok, a obecnie wynoszą 16,80 % przy
produkcji wody ogółem 148180 m3/rok w I kwartale 2021r. Zaległości z tytułu opłat za
wodę za 2020 r. wyniosły łącznie 66.500,00 zł.
Dane dotyczące sieci kanalizacji sanitarnej w gminie.
Kanalizacja
Liczba gospodarstw domowych podłączonych do
kanalizacji

2020

2213

Ogółem odprowadzonych ścieków

274950 m3

Ogółem odprowadzonych ścieków z gospodarstw
domowych

249650 m3

Ogółem oczyszczonych ścieków mechanicznie

274950 m3

Ogółem oczyszczonych ścieków biologicznie

274950 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
112 km
2364

Liczba oczyszczalni ścieków

2

Zatrudnienie (etatów)

4

Koszt oczyszczania 1m3 (netto)

4,98 zł

Opłata z tytuły oczyszczania ścieków 1m3

0,05 zł

Koszty związane utrzymaniem i funkcjonowania
sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

146.146,00 zł

Remonty ( w zł)

239.315,00 zł

V.7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2020 roku
Rada Gminy Budzyń dnia 20 kwietnia 2020 r. podjęła uchwałę Nr XIV/133/2020 w sprawie
przyjęcia - Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2020 roku.
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń oraz opieka
nad bezdomnymi zwierzętami.
Zadania priorytetowe Programu to:
77

- ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt
domowych, w szczególności psów i kotów,
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Budzyń,
- sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,
- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- odławianie bezdomnych zwierząt,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt,
- edukacja mieszkańców Gminy Budzyń w zakresie opieki nad zwierzętami.
Gmina Budzyń w 2020 roku podpisała umowę ze schroniskiem F.H.U. Schronisko Cywil
Zbigniew Chmielewski Rybowo 51, gdzie przebywają bezpańskie psy z naszej gminy. Koszty
utrzymania bezpańskich psów wyniosły 27.740,07 zł. Zakup karmy w celu dokarmiania
zwierząt bezpańskich zwierząt wyniósł 1.300,00 zł. Gmina sfinansowała sterylizację 28
bezpańskich kotów i psów na kwotę 4.200,00 zł.
V.8. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2020 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
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 X/103/2019 Rady Gminy Budzyń w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
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 przez dzieci i młodzież.
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:
- 63 osób skorzystało z konsultacji z terapeutą uzależnień mających na celu
motywowanie do leczenia stacjonarnego oraz prowadzenie osób w indywidualnym programie
terapeutycznym,
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b) dyżury członków komisji, poradnictwo dla osób uzależnionych i ich bliskich:
- komisja spotkała się z 32 osobami, wobec których istnieje podejrzenie uzależnienia,
zgłoszonych przez rodzinę (10 osób), GOPS (3 osób), kuratora sądowego (1 osoby), policję (18
osób),
c) pomoc osobom uzależnionym w uzyskaniu skierowań do ośrodków uzależnień - 14 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 148 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 25 osoby,
- psycholog prowadzi grupę wsparcia dla osób współuzależnionych.
b) współpracę z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym
- członek GKRPA uczestniczył w pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
c) kierowanie osób uzależnionych na badania przez biegłych sądowych – 6 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 z obszaru profilaktyki uniwersalnej skierowanych do dzieci
i młodzieży w Szkole podstawowej w Budzyniu i Wyszynach, w warsztatach wzięło udział 409
uczniów,
c) jednorazowe prelekcje, pogadanki – wzięło w nich udział 80 uczniów ze szkół
podstawowych,
d) wspieranie organizacji spotkań, konkursów, festynów dla mieszkańców gminy promujących
zdrowy styl życia, wolny od nałogów, rozdanie ulotek profilaktycznych.
Niestety w tym roku, ze względu na panującą pandemię SARS covid-19 nie zorganizowaliśmy
obozu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży w Kamienicy.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez dofinansowanie zakupu nagród, materiałów
informacyjno-edukacyjnych,imprez rekreacyjno-sportowych, konkursów, zawodów sportowych
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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 2020 r. wynosił 187.000,00 zł., wykonanie 115.296,23 zł.
- na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego przeznaczono 18.120,00 zł (wynagrodzenia
psychologa i terapeuty uzależnień),
- na działalność profilaktyczno - edukacyjną na spektakle, festyny profilaktyczne w szkołach
przeznaczono 6.142,78 zł,
- na szkolenie przygotowujące nauczycieli do samodzielnej pracy rekomendowanym przez
PARPA programem profilaktycznym „Przyjaciele Zippiego” – 2.500,00 zł,
- opłaty za wydanie opinii przez biegłych sadowych wyniosły 690,00 zł,
- na nagrody, upominki, puchary, stroje na zawody i turnieje sportowe z elementami profilaktyki
przeznaczono – 11.445,30 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.

Rok

Wartość
sprzedanego
alkoholu do 4,5%
oraz piwa

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

Wartość
sprzedanego
alkoholu powyżej
18%

Wartość sprzedanego
alkoholu ogółem

2020

4.216.276,41 zł

568.773,63 zł

3.978.670,29 zł

8.763.720,33 zł

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

80

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 2020
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 20.04.2020 r. podjęła uchwałę Nr XIV/132/2020 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 2020. Program współpracy Gminy Budzyń na rok 2020
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 2020 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 2020 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 2020 przeznaczono w formie dotacji kwotę 353.000,00 zł, natomiast w roku 2019 była
to kwota 332.000,00 zł na wsparcie projektów sportowych na terenie Gminy Budzyń.
W roku 2020 dwukrotnie 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 20092020, 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:
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- systematycznie podnosi jakość i dostępność realizowanych świadczeń,
- udziela różnorodnych form wsparcia dla rodzin z terenu Gminy Budzyń, zmniejszając tym
samym skutki ubóstwa,
- utworzył i prowadzi Punk Konsultacyjny dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie,
- 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.
Działania Zespołu Interdyscyplinarnego są skierowane do rodzin znajdujących się w kryzysie,
głównym celem działalności jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz
stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź
uwikłanych w przemoc w rodzinie. Zespół powołany został, aby realizować zadania związane z
zapewnieniem ofiarom przemocy w rodzinie adekwatnej do skali problemu pomocy i wsparcia.
W okresie sprawozdawczym działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Budzyniu:
- odbyło się 9 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego,
- objęto pomocą 10 rodzin, łącznie 37 osób,
- prowadzono 12 Niebieskich Kart, w tym
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- 2 Karty były kontynuowane z 2019 r,
- zakończono procedurę dla 8 kart,
- kontynuowano procedurę dla 4 kart.
W strukturach GOPS w Budzyniu od 2019 roku funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla ofiar
i sprawców przemocy, świadczy pomoc osobom uwikłanym w przemoc. W punkcie dwa razy
w miesiącu dyżuruje pracownik socjalny i psycholog. Pomocy i porady udziela są zarówno
ofiarom jak i sprawcom przemocy domowej. Punkt ten na szczeblu lokalnym jest jedynym
elementem wsparcia dla ofiar przemocy oraz elementem pomocy dla sprawców, którzy chcą
współpracować ze służbami i zmienić swoje postępowanie. Od czerwca do końca 2020 r. Punkt
ze względu na pandemi COVID-19 pracował w trybie zdalnym, udzielając wyłącznie porad
telefonicznych, które były udzielane przez psychologa i pracowników socjalnych, wszystkim
osobom zgłaszającym się telefonicznie bez względu na problem. W 2020 w okresie od stycznia
do maja skorzystało z pomocy psychologicznej 15 osób, natomiast ze wsparcia socjalnego 19
osób.
Na podstawie danych liczbowych można stwierdzić, że większość wszczętych przez
prokuraturę postępowań o przemoc (na wniosek zespołu – 3 zawiadomienia), zakończyło się
skierowaniem do sądu. W jednym przypadku postępowanie zostało zakończone wyrokiem
skazującym.
Przemoc w rodzinie jest głównym problemem przestrzegania praw człowieka. Jest
zjawiskiem, którego zasięg jest znacznie większy, niż odnotowują to przeprowadzone badania
i statystyki. Najczęstszymi powodami kłótni w polskich rodzinach jest brak pieniędzy,
bezrobocie, nadużywanie alkoholu, nie wypełnianie obowiązków domowych, trudności
wychowawcze, złe stosunki małżeńskie, sąsiedzkie, oraz nierzadko choroby natury psychicznej.
Często zdarza się, że z pozoru błaha awantura przeradza się w prawdziwy dramat. Wzrastające
odsetki zarejestrowanych sytuacji stosowania przemocy świadczą o tym, iż coraz trudniej jest
się nam wzajemnie komunikować. Nadal wiele osób doznających przemocy zaprzecza istnieniu
problemu w ich środowisku. Wynika to z wielu aspektów: wstyd, bezradność, nieufność, obawy
o własne zdrowie i życie, oraz brak gotowości do zmiany dotychczasowego trybu życia.
Ponadto część błędnych przekonań będących w świadomości społeczeństwa, powoduje, iż
osoby doznające przemocy nie potrafią temu zjawisku zapobiec.
Okres pandemii niezwykle skomplikował naszą codzienność, więc wszyscy mieliśmy powody
do życia w mniejszym lub większym stresie i nie każdy udźwignął konsekwencje tego stanu.
Ponadto sytuacja zamknięcia spotęgowała kiełkujące konflikty i wywołała nowe. Okazuje się,
że okres pandemii COVID- 19 nie zahamował zjawiska przemocy wprost przeciwnie zjawisko
to nasiliło się, co potwierdza liczba zwiększonych otrzymywanych sygnałów przez
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pracowników socjalnych GOPS Budzyń o sytuacjach konfliktowych w rodzinach, z którymi
sobie nie potrafią poradzić.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu 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.
W 2020 roku całkowity koszt realizowanych zadań w GOPS w Budzyniu wyniósł
15.197.145,48 zł.
Pomoc społeczna:
Ogółem w 2020 r. na świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 291.534,00 zł,
rzeczywista liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenia wyniosła 150 osoby tj. 118
rodzin.
Wydatki na poszczególne formy pomocy, wyglądały następująco:
- zasiłki stałe
W 2020 r. wydano 69.661,00 zł.
Zasiłki stałe przyznano 15 osobom w formie 152 świadczeń,
- zasiłki celowe
Kwota świadczeń w 2020 roku wyniosła 16.745,00 zł,
Zasiłki przyznano 45 rodzinom z terenu gminy Budzyń,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
Kwota świadczeń w 2020 roku wyniosła 19.939,00 zł.
Zasiłek przyznano 1 rodzinie.
- zasiłki okresowe
Świadczenia wypłacono na kwotę 28.505,00 zł
21 rodzinom udzielono pomocy w formie 85 świadczeń,
- schronienie
Świadczenie w formie schronienia otrzymała 1 osoba na kwotę 198,00 zł.
- usługi opiekuńcze
Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystały w 2020 roku 27 osoby. Realizacja tych
świadczeń jest zadaniem Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu.
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- pomoc w formie posiłków
Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania pt. „ Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023.
W 2020 roku wykorzystano na ten cel kwotę 74.977,00 zł, w tym 29.991,00 zł ze środków
gminy, a pozostałą część kwoty z budżetu państwa tj. 44.986,00 zł
Pomoc w formie posiłków przyznano 148 osobą, w tym 33 dzieciom w wieku szkolnym na
kwotę 7.577,00 zł oraz 11 dorosłym na kwotę 5.720,00 zł. W ramach tego programu przyznano
również zasiłki na żywność dla 56 rodzin na kwotę 61.680,00 zł.
Dożywianie było realizowane w placówkach szkolnych i przedszkolnych na terenie gminy
Budzyń jak i w ościennych placówkach oświatowych oraz DDPS w Budzyniu.
Odpłatność za DPS:
W 2020 roku gmina Budzyń poniosła koszty związane z pobytem 4 mieszkańców gminy
w Domach Pomocy w Chodzieży i Dębnie, ogółem wydano na ten cel 56.642,00 zł.
Składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej
Na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej w 2020 roku
wydano kwotę 6.270,00 zł dla 15 świadczeniobiorców.
Zabezpieczenie społeczne
Świadczenia rodzinne
W 2020 roku na realizację świadczeń rodzinnych wydano kwotę 3.056.928,00 zł, w tym między
innymi na:
- świadczenia rodzinne z dodatkami 99.4561,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 571.721,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 1.084.547,00 zł
- jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” 62.000,00 zł

tj. 62

świadczenia
- zasiłki dla opiekunów 22.961,00 zł
- specjalny zasiłek dla opiekunów 1.240,00 zł
- świadczenia rodzicielskie 315.898,00 zł
- zasiłki „za życiem” 4.000,00 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych
Na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych w 2020 roku wydano kwotę
216.335,00 zł
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Składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych
Na składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych w 2020 roku wydano kwotę
38.679,36 zł

Fundusz alimentacyjny
Świadczenia alimentacyjne przyznano w 2020 roku 34 rodzinom i wydano na ten cel
215.475,00 zł
W stosunku do 55 dłużników alimentacyjnych prowadzono w 2020 roku postępowanie
administracyjne, w tym:
- przeprowadzono 18 wywiadów i 18 oświadczeń majątkowych,
- przekazano komornikom 18 informacji dotyczących dłużników,
- wszczęto 2 postepowania o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań,
- skierowano 1 wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu,
- wydano 2 decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań,
- złożono 6 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo wobec dłużników,
- w 10 przypadkach wystąpiono wobec dłużników do CEPIK,
- w 33 sprawach złożono do Policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez dłużników,
- otrzymano 24 wnioski od organów wierzyciela o podjęciu działań wobec dłużników, co do
których podjęto odpowiednie działania,
- przekazano 117 informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach działania.
W 2020 roku komornicy wpłacili:
- 149.746,00 zł ( w tym: odsetki - 39.310,00 zł, należności budżetu państwa 66.261,05 zł,
należności gminy 44.174,00 zł) z tytułu należności na poczet funduszu alimentacyjnego ,
Należność całkowita zadłużenia wobec organu właściwego dłużników alimentacyjnych na
koniec 2020 roku wyniosła 3 521 397 zł.
Świadczenia wychowawcze
W 2020 roku złożono 1228 wniosków na świadczenie wychowawcze tzw. 500+. Na realizację
zadania wydano ogółem kwotę 10.055.418,00 zł.
Świadczenie „ Dobry Start”
W 2020 roku złożono 1138 wniosków o świadczenie na rozpoczęcie roku szkolnego.
Wypłacono świadczenia na kwotę 341.400,00 zł.
Dodatki mieszkaniowe:
Z pomocy mieszkaniowej w formie dodatków mieszkaniowych skorzystały w 2020 roku 4
rodziny na kwotę 2.644,65 zł ( rodziny zamieszkujące w mieszkaniu spółdzielczym i
wspólnocie mieszkaniowej).
Karta Dużej Rodziny
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W 2020 roku obsłużono 169 rodzin i wydano 134 Karty Dużej Rodziny. Dotacja celowa na
realizację zadań związanych z obsługą KDR wynosiła 371,37 zł.
Dodatek energetyczny
W 2020 r. nie złożono żadnego wniosku.
W związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w 2020 r.,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu ponosił odpłatność w imieniu Gminy Budzyń
za dzieci umieszczane w pieczy zastępczej, zatrudniał asystenta rodziny, sprawował nadzór nad
wykonywaniem jego obowiązków oraz przestrzegł wykonania na terenie gminy Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
Dzieci z terenu gminy Budzyń do pieczy zastępczej są kierowane są na mocy postanowienia
sądu rodzinnego.
Organizatorem pieczy zastępczej jest powiat, w związku z powyższym, Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Chodzieży, zgodnie z postanowieniem sądu umieszcza dzieci
w różnorodnych formach opieki: rodzinach zstępczych; spokrewnionych, zawodowych; czy w
placówkach opiekuńczo wychowawczych. Gmina natomiast ma obowiązek ponoszenia 10%
kosztów pobytu dziecka w pieczy w pierwszym roku tego pobytu, w drugim 30% a 50%
w trzecim i następnym roku przebywania dziecka w pieczy.
W 2020 roku koszty pobytu dzieci w takiej formie wsparcia wyniosły:
- za pobyt w placówkach opiekuńczych 5.641,31 zł, za 1 dziecko w okresie 4.11.2020 – 31.12
2020
- za pobyt w rodzinach zastępczych 27.294,41 zł,

za 10 dzieci w okresie 01.01.2020-

31.12.2020
W ramach wspomnianej ustawy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu ma również
obowiązek zatrudniania na terenie gminy asystenta rodziny.
W 2020 r. Ośrodek zatrudniał 1 osobę na pełen etat, na wyżej wspomnianym stanowisku.
Corocznie w ramach Resortowego Programu Wspierania i Systemie Pieczy Zastępczej pt.
Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, gmina mogła liczyć w ramach
dotacji, na wsparcie w kosztach zatrudnienia asystenta, rzędu ok. 15.000,00 zł
W 2020 r. w ramach tego programu, Ośrodek pozyskał tylko środki na nagrodę dla asystenta w
kwocie 1.700,00 zł.
Wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny w 2020 r. w całości wyniosły natomiast 48.977,48
zł. Całkowity koszt zatrudnienia asystenta wyniósł 51.559,34 zł.
W roku 2020 asystent rodziny pracował z 7 rodzinami z terenu gminy Budzyń, w tym: z 1
rodziną z Popielna, 1 rodziną z Brzekińca, 2 z Sokołowa i 3 rodzinami z Budzynia.
Głównymi przesłankami z powodu, których asystent podjął pracę w rodzinach były problemy
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opiekuńczo-wychowawcze, problemy z prowadzeniem gospodarstwa domowego, problemy
spowodowane uzależnieniem od alkoholu. Rodzina każdorazowo musi wyrazić zgodę na
podjęcie takiej współpracy.
Dnia 26 marca 2018 roku uchwałą Nr XXXVI/290/201 Rada Gminy Budzyń przyjęła 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 związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w 2020 r., Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu organizował na terenie Gminy Budzyń odpłatność za
dzieci umieszczane w pieczy zastępczej, zatrudniał asystenta rodziny, sprawował nadzór nad
wykonywaniem jego obowiązków oraz przestrzegł wykonania na terenie gminy Gminnego
Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
Dzieci z terenu gminy Budzyń do pieczy zastępczej są kierowane tylko i wyłącznie
postanowieniem sądu rodzinnego.
Organizatorem pieczy zastępczej jest powiat i to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Chodzieży w jego imieniu, zgodnie z postanowieniem sądu umieszcza dzieci w różnorodnych
formach opieki: rodzinach zstępczych; spokrewnionych, zawodowych; czy w placówkach
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opiekuńczo wychowawczych. Gmina natomiast ma obowiązek ponoszenia 10% kosztów pobytu
dziecka w pieczy w pierwszym roku tego pobytu, w drugim 30% a 50% w trzecim i następnym
roku przebywania dziecka w pieczy.
W 2020 roku koszty pobytu dzieci w takiej formie wsparcia wyniosły:
- za pobyt w placówkach opiekuńczych 5.641,31 zł, za 1 dziecko w okresie 4.11.2020 – 31.12
2020
- za pobyt w rodzinach zastępczych 27.294,41; zł.,

za 10 dzieci w okresie 01.01.2020-

31.12.2020 r.
W ramach wspomnianej ustawy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu ma, również
obowiązek zatrudniania na terenie gminy asystenta rodziny.
W 2020 r. Ośrodek zatrudniał 1 osobę na pełen etat, na wyżej wspomnianym stanowisku.
Corocznie w ramach Resortowego Programu Wspierania i Systemie Pieczy Zastępczej pt.
Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, gmina mogła liczyć w ramach
dotacji, na wsparcie w kosztach zatrudnienia asystenta, rzędu ok. 15 000,00 zł
W 2020 r. w ramach tego programu, Ośrodek pozyskał tylko środki na nagrodę dla asystenta w
kwocie 1.700,00 zł.
Wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny w 2020 r. w całości wyniosły natomiast 48.977,48
zł. Całkowity koszt zatrudnienia asystenta wyniósł 51.559,34 zł.
Asystent rodziny w 2020 r. pracował z 7 rodzinami z terenu gminy Budzyń, w tym: z 1 rodziną
z Popielna, 1 rodziną z Brzekińca, 2 z Sokołowa i 3 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. Rodzina każdorazowo musi wyrazić zgodę na
podjęcie takiej współpracy.

Statystyka
Dane o korzystających z pomocy i wsparcia na terenie Gminy Budzyń w roku 2020.
Pomoc i wsparcie w Gminie Budzyń z pomocy społecznej w 2020 roku uzyskało153 osoby, co
stanowiło 1,8 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny, w stosunku do 2019 roku,
łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 49 osób. Natomiast
liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy Społecznej zmniejszyła się w stosunku
do roku poprzedniego o 97 osób. 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 2020 roku było kolejno:
długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo 92

wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, bezrobocie, bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych – rodzina niepełna. Poniżej prezentujemy 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, liczby osób
korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, liczby rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego,
wskaźnika pracy socjalnej, liczby rodzin korzystających z interwencji kryzysowej, wskaźnika
kontraktu socjalnego w podziale na typy, wskaźnika projektów socjalnych.
Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji.
Liczba świadczeniobiorców

Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji.
Liczba świadczeniobiorców
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Gmina

272

262

256

234

202

153

Powiat (średnia)

357

314

280

238

213

185

Województwo (średnia)

620

558

508

466

440

420
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Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg liczby wypłaconych świadczeń w 2020 r.
Grupa

Ogółem

Kobiety

Mężczyźni

0-17

63

27

36

Produkcyjny

99

47

52

Poprodukcyjny

46

34

12

Wiek

0-17

Produkcyjny
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Liczba osób pobierających świadczenia

94

Wskaźnik deprywacji lokalnej
Wskaźnik deprywacji lokalnej

Rok
2016

3,10%

2017

3,02%

2018

2,76%

2019

2,38%

2020

1,80%

3,43%
2,94%
2,45%
1,96%
1,47%
0,98%
0,49%
0,00%

2016

2017

2018

2019

2020

Wskaźnik deprywacji lokalnej

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

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

2015

182

538

2016

160

428

2017

173

441

2018

164

373

2019

166

370

2020

126

273
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95

Liczba kobiet korzystających z pomocy społecznej.
Liczba kobiet korzystających z pomocy
Poziom
Budzyń

Powiat (średnia)

Województwo (średnia)

Wiek

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0-17

82

81

73

51

35

27

Produkcyjny

89

85

76

68

56

47

Poprodukcyjny

21

23

29

39

38

34

0-17

114

99

86

68

62

52

Produkcyjny

175

150

135

117

104
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Poprodukcyjny

24

28

30

34

36

34

0-17

85

73

59

54

49

45

231

202

182

170

144

137

72

78

89

103

93

86

Produkcyjny
Poprodukcyjny
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Liczba mężczyzn korzystających z pomocy społecznej.
Liczba mężczyzn korzystających z pomocy
Poziom
Budzyń

Wiek

Województwo (średnia)

2017

2018

2019

2020

0-17

59

54

42

52

36

Produkcyjny

67

67

65

57

52

7

16

12

15

12

0-17

103

87

73

74

60

Produkcyjny

Poprodukcyjny
Powiat (średnia)

2016

151

138

119

107

101

Poprodukcyjny

10

11

10

11

12

0-17

79

63

58

53

49

166

164

155

135

137

23

27

31

28

28

Produkcyjny
Poprodukcyjny
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Liczba mężczyzn korzystających z pomocy
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Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w roku.
Rodzaj świadczenia

Liczba świadczeń

świadczenia niepieniężne

6 493

świadczenia pieniężne

513

7,32%

świadczenia
niepieniężne
świadczenia
pieniężne

92,68%
Liczba świadczeń

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

2016

2017

2018

2019

2020

świadczenia niepieniężne

142

139

118

101

75

świadczenia pieniężne

135

138

139

122

92

97

Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych
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Liczba rodzin korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
Liczba rodzin
Rodzaj świadczenia

2016

świadczenia niepieniężne
świadczenia pieniężne

2017

2018

2019

2020

70

73

64

65

56

128

136

135

118

89

świadczenia niepieniężne
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Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin w 2020 roku.
Liczba rodzin pobierających świadczenia

Typy rodzin

Ogółem

Świadczenia pieniężne

Świadczenia niepieniężne

jednoosobowe

59

41

28

wieloosobowe

62

48

28

Liczba rodzin pobierających świadczenia
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świadczenia pieniężne

Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin ze względu na liczbę dzieci w 2020 roku.
Liczba świadczeń
Ogółem

Typ rodziny
bez dzieci

Świadczenia pieniężne

Świadczenia niepieniężne

4569

295

4274

jedno dziecko

497

115

382

dwoje dzieci

790

59

731

troje dzieci

430

16

414

czworo i więcej dzieci

553

21

532

18

7

11

inne

Liczba świadczeń
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1 000
0
bez dzieci

jedno dziecko
świadczenia niepieniężne

świadczenia pieniężne
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Powody udzielania pomocy rodzinom w 2020 roku.
Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking

LICZBA RODZIN OGÓŁEM

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA

76

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

55

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

34

BEZROBOCIE

33

UBÓSTWO

13

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

11

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA

11

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA - W TYM: POTRZEBA
OCHRONY WIELODZIETNOŚCI

9

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

7

ALKOHOLIZM

5

ZDARZENIE LOSOWE

4

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU
Z ZAKŁADU KARNEGO

2

BEZDOMNOŚĆ

1

Główne powody przyznania świadczeń w roku.
Liczba świadczeń
Powód przyznania

Ogółem

świadczenia
świadczenia
niepieniężn
pieniężne
e
4 605
295

Długotrwała lub ciężka
choroba

4 900

Niepełnosprawność

2 886

2 620

266

bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa
domowego

1 639

1 552

87

Bezrobocie

1 106

954

152

819

737

82

Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
- rodzina niepełna

101

Liczba świadczeń

Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
- rodzina niepełna

bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa
domowego

Bezrobocie

Długotrwała lub ciężka
choroba

Niepełnosprawność

0

1 000

świadczenia niepieniężne

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

świadczenia pieniężne

Główne powody przyznawania pomocy dla rodzin jednoosobowych i wieloosobowych

Powód przyznania

Ogółem

Typ rodziny

Typ rodziny

Typ rodziny

Typ
rodziny

1-osobowa

2-osobowa

3-osobowa

4 i więcej
osób

Długotrwała lub ciężka
choroba

75

48

15

6

Niepełnosprawność

57

31

15

2

9

Bezrobocie

31

4

11

5

11

20

7

6

2

5

12

8

4

bezradność w sprawach
opiekuńczowychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa
domowego
Ubóstwo

6
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Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych.
Liczba
osób

Rok
2016

11
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14
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2019

22

2020

27
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Liczba osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rok

Liczba
osób

2016

0

2017

0

2018

0

2019

0

2020

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 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.
Dzienny Dom Pomocy Społecznej jest jednostką samorządową i działa według statutu
zatwierdzonego przez Radę Gminy, prowadzi działalność usługowo – opiekuńczą na rzecz
ludzi starszych i potrzebujących z terenuGgminy Budzyń.
DDPS świadczy usługi opiekuńcze również w miejscu zamieszkania osobom samotnym,
które z powodu wieku lub choroby wymagają opieki i pomocy innych osób.
W 2020 r. opieką objętych było 25 osób, w tym 5 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 jeśli jest taka potrzeba.
Obecnie usługi opiekuńcze świadczone są dla 12 osób, w tym 3 osoby leżące. Opieką objęta
jest 1 osoba w Prośnie, opiekują się nią osoba 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 9.142,26 zł.
Od dnia 1 marca 2019 r. koszt 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 zapewniamy możliwość korzystania ze zbiorowego wyżywienia, opiekunki
dowożą posiłek do domu.
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W 2020 r. braliśmy udział w programie „Opieka 75+”, na ten cel uzyskaliśmy
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotację w wysokości 13.347,84 zł dzięki
temu więcej chorych otrzymało opiekę oraz korzystający już, otrzymali więcej godzin opieki.
W tym roku również został złożony wniosek do Ministerstwa o pieniądze na program
„Opieka 75+”- otrzymaliśmy I ratę dotacji w wysokości 11.975,04 zł.
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 podwyższyliśmy odpłatność
za wyżywienia (tzw. „wsad do garnka”) o 1,00 zł i wynosi obecnie 6,00 zł.,
Obecnie kryteria odpłatności za koszt przygotowania posiłku wynoszą:.
Lp

Progi dochodowe osób korzystających
z posiłków

Wysokość opłaty z 8% VAT
za przygotowanie posiłku

1

Do 1.100,00 zł

0,00 zł

2

Od 1.100,01 zł do 1.200,00 zł

0,86 zł

3

Od 1.200,01 zł do 1.300,00 zł

1,40 zł

4

Od 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 2020 r. 37.735,14 zł.
Na wyżywienie wydaliśmy 132.310,85 zł.

Dla

podopiecznych organizowane są imprezy okolicznościowe np. dzień seniora, dzień

kobiet, taneczną zabawy taneczne, spotkania integracyjne, niestety w 2020 r. w związku
z panującą pandemią ta działalność była bardzo ograniczona, w okresie 23.03-30.04.2021 r.
DDPS zawiesił swoją działalność na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Z tego
powodu musieliśmy również zawiesić działalność Klubu Seniora.
Przed Bożym Narodzeniem wraz z Budzyńskim Gimnazjum przeprowadziliśmy zbiórkę
żywności, zebrana żywność w ilości około 100 kg rozdana została wśród najuboższych
mieszkańców gminy, w tym roku obdarowaliśmy paczkami w większości osoby starsze.
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Z pomieszczeń Dziennego Domu 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,
Burmistrz, 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
2020, 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 2020 r.:
- Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dnia 13 maja 2020 r. stwierdziło
nieważność uchwały Nr XIV/136/2020 Rady Gminy Budzyń z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Budzyń oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków

komunikacji

elektronicznej w części obejmującej § 4 pkt 2) i pkt 3) oraz część F. załącznika do uchwały,
będącego wzorem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Wojewoda Wielkopolski Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 25 maja 2020 r. orzekł
nieważność § 15 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2020 roku, stanowiącego załącznik do
uchwały Nr XIV/133/2020 Rady Gminy Budzyń z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Budzyń w 2020 r.
- Wojewoda Wielkopolski Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 25 maja 2020 r. orzekł
nieważność pkt 13, pkt 16, pkt 18 w zakresie zwrotu: ,,ponoszą odpowiedzialność materialną
za zniszczenia i dewastację obiektu (sprzęt sportowy, szatnie, sala sportowa) jednocześnie”
oraz pkt 21 Regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/135/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali
107

sportowej przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu oraz
ustalenia cennika za korzystanie z hali.
- Wojewoda Wielkopolski Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 10 grudnia 2020 r. wskazał
na nieistotne naruszenie prawa w uchwale Nr XVII/179/2020 Rady Gminy Budzyń z dnia 14
września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów w rejonie ulicy Łucjanowo w Budzyniu. które jednakże nie skutkowało
stwierdzeniem nieważności uchwały.
- Wojewoda Wielkopolski Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 31 grudnia 2020 r. orzekł
nieważność

§ 4 w zakresie zwrotu ,,podjęta, z mocą obowiązującą od” uchwały Nr

XIX/205/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
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 XII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 24 stycznia
2020 r. podjętych zostało ogółem 9 uchwał. Ich realizacja przedstawia się następująco:
- uchwała Nr XII/121/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie określenia średniej ceny
paliwa w Gminie Budzyń, w roku szkolnym 2019/2020 - została przekazana do ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz.
1120, w dniu 30 stycznia 2020 r. Uchwała weszła w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia tj.
14 lutego 2020 r. Od tego dnia wysokość kwoty zwracanej rodzicom w związku z kosztami
ponoszonymi przy dowozie niepełnosprawnego dziecka do szkoły wylicza się zgodnie z
określoną w uchwale średnią ceną jednostki paliwa w Gminie Budzyń, w roku szkolnym
2019/2020.
- uchwała Nr XII/122/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości – weszła w życie z dniem podjęcia. W celu realizacji tej uchwały zlecona
została wycena nieruchomości, a następnie zostały przeprowadzone negocjacje z jej
właścicielami, w celu ustalenia ceny wykupu działki o nr ewid. 213/7 o pow. 0,0034 ha
położonej w Wyszynach i zawarcia aktu notarialnego. Nieruchomość została nabyta przez
Gminę Budzyń.
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- uchwała Nr XII/123/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości – weszła w życie z dniem podjęcia. W celu realizacji tej uchwały zlecona
została wycena nieruchomości, a następnie zostały przeprowadzone negocjacje ze
Spółdzielnią Produkcji Rolnej, w celu ustalenia ceny wykupu działki o nr ewid. 159/15 o
pow. 0,1174 ha położonej w Prośnie i zawarcia aktu notarialnego. Nieruchomość została
nabyta przez Gminę Budzyń.
- uchwała Nr XII/124/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość z ich
dotychczasowym najemcą – weszła w życie z dniem podjęcia.
- Uchwała Nr XII/125/2020 Rady Gminy Budzyń

w sprawie zmiany uchwały Nr

XXXVIII/336/2010 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia
statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu - została przekazana do ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz.
1121, w dniu 30 stycznia 2020 r. Uchwała weszła w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia tj.
14 lutego 2020 r. Od tego dnia w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Budzyniu
obowiązują zapisy zgodne z rozstrzygnięciami powyższej uchwały.
- uchwała Nr XII/126/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 236/1 w obrębie
Podstolice – weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwałą tą rozpoczęto procedurę planistyczną,
która w efekcie końcowym zakłada uchwalenie

planu miejscowego, pozwalającego na

ustalenie przeznaczenia wymienionej działki pod działalność produkcyjną w zakresie chowu
i hodowli drobiu.
- uchwała Nr XII/127/2020 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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, gdzie
została ogłoszona w dniu 30 stycznia 2020 r. pod poz. 1122. Budżet gminy Budzyń na
2020 r. jest realizowany zgodnie ze zmianami ujętymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr XII/128/2020 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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 ze zmianami zapisanymi w tej uchwale.
- uchwała Nr XII/129/2020 Rady Gminy Budzyń

w sprawie przekazania do

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego
w Wągrowcu wraz z odpowiedzią na skargę – weszła w życie z dniem podjęcia. Powyższa
uchwała wraz z innymi dokumentami wymienionymi w odpowiedzi na skargę Prokuratora
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Rejonowego w Wągrowcu stanowiła załącznik do pisma przewodniego przesłanego w dniu
31 stycznia 2020 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Podczas obrad XIII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 9 marca
2020 r. podjęta została 1 uchwała, której realizacja przedstawia się następująco:
- uchwała Nr XIII/130/2020 Rady Gminy Budzyń

w sprawie wyrażenia opinii

i wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Budzyń – weszła w życie
z dniem podjęcia. Zgodnie z zapisami uchwały w dniu 16 marca 2020 r. przekazano do
Wojewody Wielkopolskiego powyższą uchwałę wraz z wnioskiem i załącznikami w 2 egz.,
celem wydania opinii dotyczącej nadania miejscowości Budzyń statusu miasta i przekazania
złożonego wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Podczas obrad XIV Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 20 kwietnia
2020 r. podjętych zostało ogółem 11 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:
- uchwała Nr XIV/131/2020 Rady Gminy Budzyń

w sprawie

przyjęcia planu pracy

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Budzyń na 2020 rok – weszła w życie z dniem podjęcia.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Budzyń będzie prowadziła swoją działalność w 2020 r.
zgodnie z przyjętym tą uchwałą planem pracy Komisji.
- uchwała Nr XIV/132/2020 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 - weszła w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w uchwale,
Program obejmuje prowadzoną w 2020 roku współpracę Gminy z organizacjami
i podmiotami działającymi na rzecz Gminy Budzyń i jej mieszkańców.
- uchwała Nr XIV/133/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Budzyń w 2020 roku - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona w dniu 27 kwietnia 2020 r. pod poz.
3621. W dniu 7 maja 2020 r. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu zawiadomił
o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, jako podjętej
z naruszeniem w szczególności art. 11a ust. 5 ustawy o ochronie zwierząt. Do dnia
przygotowania materiałów nie otrzymano rozstrzygnięcia nadzorczego odnośnie tej uchwały.
- uchwała Nr XIV/134/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niedochodzeniu należności mających
charakter cywilnoprawny, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł,
przypadających Gminie Budzyń lub jej jednostkom budżetowym, samorządowym zakładom
budżetowym, samorządowym instytucjom kultury

oraz wskazanie organu do tego
110

uprawnionego - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona w dniu 27 kwietnia 2020 r. pod poz. 3622.
Uchwała weszła w życie 12 maja 2020 r. i od tego dnia obowiązują rozstrzygnięcia zawarte
w tej uchwale, dotyczące dochodzenia należności przypadających Gminie Budzyń lub jej
jednostkom budżetowym.
- uchwała Nr XIV/135/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie ustalenia regulaminu
określającego zasady i tryb korzystania z hali sportowej przy Szkole Podstawowej im.
Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu oraz ustalenia

cennika za korzystanie z hali -

została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,
gdzie została ogłoszona w dniu 27 kwietnia 2020 r. pod poz. 3623. W dniu 7 maja 2020 r.
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu zawiadomił o wszczęciu postępowania
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, jako podjętej z naruszeniem, w szczególności
art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 415 ustawy - Kodeks cywilny.
Wojewoda Wielkopolski Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 25 maja 2020 r. orzekł
nieważność pkt 13, pkt 16, pkt 18 w zakresie zwrotu: ,,ponoszą odpowiedzialność materialną
za zniszczenia i dewastację obiektu (sprzęt sportowy, szatnie, sala sportowa) jednocześnie”
oraz pkt 21 Regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/135/2020 Rady Gminy
Budzyń w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania z hali
sportowej przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu oraz
ustalenia cennika za korzystanie z hali.
- uchwała Nr XIV/136/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Budzyń oraz warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków

komunikacji elektronicznej – weszła w życie z dniem

podjęcia. W dniu 4 maja 2020 r. Regionalna Izba Obrachunkowa zawiadomiła o wszczęciu
postępowania w odniesieniu do uchwały, a w dniu 14 maja 2020 r. przesłała Uchwałę
Kolegium RIO z dnia 13 maja 2020 r. stwierdzającą jej nieważność w kilku zapisach. RIO
stwierdziło przekroczenie uprawnień w zakresie:

wymogu

przedłożenia dokumentów

potwierdzających dane zawarte w deklaracji oraz w samej deklaracji - wymogu podania
przyczyny

zmiany

deklaracji.

Jednocześnie

RIO

wskazało

na

brak

zapisu

w deklaracji odnośnie uprawnienia właściciela nieruchomości do złożenia nowej deklaracji
w związku ze śmiercią mieszkańca.

W związku z powyższym dokonano wykreśleń w

uchwale zgodnie ze wskazaniami zawartymi w rozstrzygnięciu Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu.
- uchwała Nr XIV/137/2020 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały w sprawie uchwały
budżetowej Gminy

Budzyń na 2020 rok - weszła w życie z dniem podjęcia i została
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przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie
została ogłoszona w dniu 27 kwietnia 2020 r. pod poz. 3625. Budżet gminy Budzyń na
2020 r. jest realizowany zgodnie ze zmianami ujętymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr XIV/138/2020 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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 ze zmianami zapisanymi w tej uchwale.
- uchwała Nr XIV/139/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – weszła w życie z dniem podjęcia.

Pożyczka przeznaczona na realizację zadania pod nazwą: „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej
we wsi Wyszyny”.
- uchwała Nr XIV/140/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości: od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
-

została

przekazana

do

ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona w dniu 27 kwietnia 2020 r. pod poz. 3626.
Uchwała weszła w życie 12 maja 2020 r. Od tego dnia

przedsiębiorcy wykonujący

działalność wymienioną w rozporządzeniu Rady Ministrów, których płynność finansowa
uległa pogorszeniu w wyniku COVID-19, po złożeniu odpowiednich dokumentów, mogą
skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości za II kwartał 2020 r.
- uchwała Nr XIV/141/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie przedłużenia terminów
płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, będącym podatnikami podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Budzyń, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID19 -

została

przekazana

do

ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona w dniu 27 kwietnia 2020 r. pod poz. 3627.
Uchwała weszła w życie 12 maja 2020 r. Od tego dnia przedsiębiorcy będący płatnikami
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzyń

mogą skorzystać z przesunięcia

płatności raty podatku od nieruchomości za II kwartał 2020 r. do dnia 30 września br., bez
naliczania odsetek.
Podczas obrad XV Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 27 maja
2020 r. podjętych zostało ogółem 11 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:
- uchwała Nr XV/142/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń - została przekazana do ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz.
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4665, w dniu 5 czerwca 2020 r. W wyniku zawiadomienia o stwierdzonych
nieprawidłowościach w powyższej uchwale przez nadzór Wojewody Wielkopolskiego z dnia
3 czerwca 2020 r. niniejsza uchwała musi stracić moc prawną, w związku z czym konieczne
było podjęcie nowej uchwały w tej sprawie, zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez organ
nadzorczy.
- uchwała Nr XV/143/2020 Rady Gminy Budzyń zmieniająca uchwałę w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez

właścicieli

nieruchomości

zamieszkałych

na

terenie

Gminy

Budzyń

oraz

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej weszła w życie z dniem podjęcia. Ponieważ jest to uchwała stanowiąca prawo miejscowe,
forma jej wejścia w życie powinna nastąpić po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego. W związku z tym niniejsza uchwała musi stracić moc
prawną, w celu ponownego jej uchwalenia z prawidłowo określoną formy wejścia w życie.
- uchwała Nr XV/144/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty na jednego mieszkańca
-

została

przekazana

do

ogłoszenia

w

Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 4666, w dniu 5 czerwca 2020 r. Nadzór
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdził niedopatrzenie, poprzez brak kwoty
opłaty podwyższonej, w przypadku niesegregowania odpadów komunalnych. Skutkuje to
koniecznością dokonania zmiany powyższej uchwały, poprzez dopisanie kwoty 50,- zł.
- uchwała Nr XV/145/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie

odpadami

komunalnymi

właścicieli

nieruchomości

zabudowanych

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady
komunalne w kompostowniku przydomowym - została przekazana do ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz.
4667, w dniu 5 czerwca 2020 r. Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia,
natomiast zwolnienie w części opłaty obowiązywać będzie od 1 lipca 2020 r.
- uchwała Nr XV/146/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 4668, w dniu 5 czerwca 2020 r. Niniejsza
uchwała musi stracić moc prawną w związku z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania
nadzorczego

Wojewody

Wielkopolskiego

z dnia

3 czerwca

2020 roku,

w sprawie

stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/142/2020 Rady Gminy Budzyń z dnia 27 maja
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2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Budzyń, gdyż obydwie te uchwały powinny być ze sobą spójne. W związku z powyższym
zaszła konieczność podjęcia nowej uchwały w powyższej sprawie zgodnie z wytycznymi
wskazanymi przez organ nadzorczy.
- uchwała Nr XV/147/2020 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. Zostanie zlecona wycena, celem
określenia wartości dwóch działek o nr ewid. 317/1 oraz 300/52, o łącznej pow. 0,0507 ha,
położonych w obrębie ul. Przemysłowej w Budzyniu, niezbędna do ich sprzedaży w trybie
bezprzetargowym. Nieruchmości sprzedane w trybie bezprzetargowym.
- uchwała Nr XV/148/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie

wyrażenia zgody na

bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Budzyń – weszła w życie
z dniem podjęcia. Została zlecona wycena, celem określenia wartości działki o nr ewid.
577/2 o pow. 0,0186 ha, położonej w obrębie ul. Olszynkowej w Budzyniu, niezbędna do jej
sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Nieruchmość zbyta w trybie bezprzetargowym.
- uchwała Nr XV/149/2020 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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, gdzie
została ogłoszona w dniu 5 czerwca 2020 r. pod poz. 4669. Budżet gminy Budzyń na 2020 r.
jest realizowany zgodnie ze zmianami ujętymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr XV/150/2020 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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 ze zmianami zapisanymi w tej uchwale.
- uchwała Nr XV/151/2020 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. Uchwała została przekazana do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
- uchwała Nr XV/152/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie uczczenia XXX rocznicy
odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce - weszła w życie z dniem podjęcia.
Podczas obrad XVI Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 15 czerwca
2020 r. podjętych zostało ogółem 12 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:
- uchwała Nr XVI/153/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość – weszła w
życie z dniem podjęcia. Podpisane zostały umowy dzierżawy na okres do 3 lat, z wszystkimi
dzierżawcami wymienionymi w załączniku do uchwały.
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- uchwała Nr XVI/154/2020 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez

właścicieli

nieruchomości

zamieszkałych

na

terenie

Gminy

Budzyń

oraz

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,
gdzie została ogłoszona pod poz. 5108, w dniu 19 czerwca 2020 r. Z dniem 1 lipca br.
poprzez złożenie w Urzędzie Gminy deklaracji przyjętej powyższą uchwałą, mieszkańcy
Gminy Budzyń mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, z tytułu posiadania przydomowego kompostownika.
- uchwała Nr XVI/155/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń - została przekazana do ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz.
5109, w dniu 19 czerwca 2020 r. Przyjętą uchwałą znowelizowano przepisy dot. gospodarki
odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- uchwała Nr XVI/156/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Budzyń i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 5110, w dniu 19 czerwca 2020 r.
Powyższa uchwała weszła w życie z dniem 1 lipca 2020 r. i od tego dnia obowiązują ustalone
w niej zapisy, dot. sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów
komunalnych,
z

w

szczególności

nieruchomości

zamieszkałych,

częstotliwość
które

są

odbioru

spójne

z

odpadów
zapisami

komunalnych
uchwały

dot.

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budzyń.
- uchwała Nr XVI/157/2020 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty
na

jednego mieszkańca - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 5111, w dniu 19 czerwca
2020 r. Wskazano w niej konkretną kwotę tj. 50,- zł, którą ustalono jako podwyższoną,
miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy nie wypełnianiu
obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, która obowiązuje z dniem
wejścia w życie uchwały tj. 1 lipca 2020 r.
- uchwała Nr XVI/158/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy

Budzyń dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Budzyń i Dziewoklucz – weszła
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w życie z dniem podjęcia. Uchwała ta przygotowuje rejon Budzynia oraz Dziewoklucza pod
tereny budownictwa mieszkaniowego i jest niezbędna do przeprowadzenia dalszej procedury
planistycznej tj. sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wymienionych obszarów.
- uchwała Nr XVI/159/2020 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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, gdzie
została ogłoszona w dniu 19 czerwca 2020 r. pod poz. 5112. Budżet gminy Budzyń na
2020 r. jest realizowany zgodnie ze zmianami ujętymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr XVI/160/2020 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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 ze zmianami zapisanymi w tej uchwale.
- uchwała Nr XVI/161/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu – weszła w życie z dniem podjęcia. Gmina Budzyń złożyła dokumenty wraz
z niniejszą uchwałą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu w sprawie uzyskania pożyczki do kwoty 387 tys. zł na zadanie pn.
„Termomodernizacja budynku OSP Budzyń wraz z robotami towarzyszącymi”.
- uchwała Nr XVI/162/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Budzyń wotum zaufania za rok 2019 – weszła w życie z dniem podjęcia. Przyjęcie powyższej
uchwały jest konsekwencją akceptacji raportu o stanie Gminy Budzyń za 2019 r.
- uchwała Nr XVI/163/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2019 r. –
weszła w życie z dniem podjęcia. W uchwale tej Rada Gminy zatwierdziła złożone
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Budzyń za 2019 r.
- uchwała Nr XVI/164/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
Budzyń za 2019 r. – weszła w życie z dniem podjęcia.
Zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w uchwale Wójt Gminy Budzyń w dalszym ciągu
sprawuje swój mandat.
Podczas obrad XVII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 14 września
2020 r. podjętych zostało ogółem 21 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:
- uchwała Nr XVII/165/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Budzyń, na rok szkolny 2020/2021 - została przekazana do
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została
ogłoszona pod poz. 7079, w dniu 21 września 2020 r. Uchwała weszła w życie w dniu
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6 października 2020 r. i od tego dnia obowiązują ceny paliwa określone powyższą uchwałą,
na

potrzeby

ustalenia

wysokości

zwrotu

rodzicom

kosztów

przewozu

dzieci

niepełnosprawnych do różnych placówek nauczania.
- uchwała Nr XVII/166/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu sołectwa
Brzekiniec - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 7080, w dniu 21 września 2020 r.
Uchwała weszła w życie w dniu 6 października 2020 r. i od tego dnia statut sołectwa
Brzekiniec obowiązuje wraz ze zmianami wprowadzonymi powyższą uchwałą.
- uchwała Nr XVII/167/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu sołectwa
Budzyń - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 7081, w dniu 21 września 2020 r.
Uchwała weszła w życie w dniu 6 października 2020 r. i od tego dnia statut sołectwa Budzyń
obowiązuje wraz ze zmianami wprowadzonymi powyższą uchwałą.
- uchwała Nr XVII/168/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu sołectwa
Bukowiec - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 7082, w dniu 21 września 2020 r.
Uchwała weszła w życie w dniu 6 października 2020 r. i od tego dnia statut sołectwa
Bukowiec obowiązuje wraz ze zmianami wprowadzonymi powyższą uchwałą.
- uchwała Nr XVII/169/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu sołectwa
Dziewoklucz - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 7083, w dniu 21 września 2020 r.
Uchwała weszła w życie w dniu 6 października 2020 r. i od tego dnia statut sołectwa
Dziewoklucz obowiązuje wraz ze zmianami wprowadzonymi powyższą uchwałą.
- uchwała Nr XVII/170/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu sołectwa
Grabówka - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 7084, w dniu 21 września 2020 r.
Uchwała weszła w życie w dniu 6 października 2020 r. i od tego dnia statut sołectwa
Grabówka obowiązuje wraz ze zmianami wprowadzonymi powyższą uchwałą.
- uchwała Nr XVII/171/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu sołectwa
Kąkolewice - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 7085, w dniu 21 września 2020 r.
Uchwała weszła w życie w dniu 6 października 2020 r. i od tego dnia statut sołectwa
Kąkolewice obowiązuje wraz ze zmianami wprowadzonymi powyższą uchwałą.
- uchwała Nr XVII/172/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu sołectwa Nowe
Brzeźno - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 7086, w dniu 21 września 2020 r.
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Uchwała weszła w życie w dniu 6 października 2020 r. i od tego dnia statut sołectwa Nowe
Brzeźno obowiązuje wraz ze zmianami wprowadzonymi powyższą uchwałą.
- uchwała Nr XVII/173/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu sołectwa
Ostrówki - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 7087, w dniu 21 września 2020 r.
Uchwała weszła w życie w dniu 6 października 2020 r. i od tego dnia statut sołectwa
Ostrówki obowiązuje wraz ze zmianami wprowadzonymi powyższą uchwałą.
- uchwała Nr XVII/174/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu sołectwa
Podstolice - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 7088, w dniu 21 września 2020 r.
Uchwała weszła w życie w dniu 6 października 2020 r. i od tego dnia statut sołectwa
Podstolice obowiązuje wraz ze zmianami wprowadzonymi powyższą uchwałą.
- uchwała Nr XVII/175/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu sołectwa
Prosna - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 7089, w dniu 21 września 2020 r.
Uchwała weszła w życie w dniu 6 października 2020 r. i od tego dnia statut sołectwa Prosna
obowiązuje wraz ze zmianami wprowadzonymi powyższą uchwałą.
- uchwała Nr XVII/176/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu sołectwa
Sokołowo Budzyńskie - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 7090, w dniu 21 września
2020 r. Uchwała weszła w życie w dniu 6 października 2020 r. i od tego dnia statut sołectwa
Sokołowo Budzyńskie obowiązuje wraz ze zmianami wprowadzonymi powyższą uchwałą.
- uchwała Nr XVII/177/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu sołectwa
Wyszynki - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 7091, w dniu 21 września 2020 r.
Uchwała weszła w życie w dniu 6 października 2020 r. i od tego dnia statut sołectwa
Wyszynki obowiązuje wraz ze zmianami wprowadzonymi powyższą uchwałą.
- uchwała Nr XVII/178/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany statutu sołectwa
Wyszyny - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 7092, w dniu 21 września 2020 r.
Uchwała weszła w życie w dniu 6 października 2020 r. i od tego dnia statut sołectwa
Wyszyny obowiązuje wraz ze zmianami wprowadzonymi powyższą uchwałą.
- uchwała Nr XVII/179/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulicy Łucjanowo w Budzyniu została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,
gdzie została ogłoszona pod poz. 7095, w dniu 21 września 2020 r. Uchwała weszła w życie
118

w dniu 6 października 2020 r. i od tego dnia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego

dla

terenów

w rejonie

ulicy

Łucjanowo

w Budzyniu,

zgodnie

z rozstrzygnięciami zawartymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr XVII/180/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Wągrowieckiej i Olszynkowej
w Budzyniu - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 7096, w dniu 21 września 2020 r.
Uchwała weszła w życie w dniu 6 października 2020 r. i od tego dnia obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Wągrowieckiej
i Olszynkowej w Budzyniu, zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr XVII/181/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Dworcowej, Przemysłowej i
Strażackiej

w Budzyniu - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona pod poz. 7104, w dniu 22 września
2020 r. Uchwała weszła w życie w dniu 7 października 2020 r. i od tego dnia obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Wągrowieckiej
i Olszynkowej w Budzyniu, zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr XVII/182/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchylenia

uchwały Nr

XVI/158/2020 Rady Gminy Budzyń z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Budzyń dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Budzyń i Dziewoklucz –
weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała, zgodnie z zawartymi w niej rozstrzygnięciami,
z dniem jej podjęcia przestała istnieć w obrocie prawnym.
- uchwała Nr XVII/183/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Budzyń dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Budzyń i Dziewoklucz – weszła
w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w powyższej uchwale,
przygotowuje

ona

rejon

Budzynia

oraz

Dziewoklucza

pod

tereny budownictwa

mieszkaniowego i jest niezbędna do przeprowadzenia dalszej procedury planistycznej tj.
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymienionych obszarów.
- uchwała Nr XVII/184/2020 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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, gdzie
została ogłoszona w dniu 22 września 2020 r. pod poz. 7105. Budżet Gminy Budzyń na
2020 r. jest realizowany zgodnie ze zmianami ujętymi w powyższej uchwale.
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- uchwała Nr XVII/185/2020 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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 ze zmianami zapisanymi w tej uchwale.
Podczas obrad XVIII Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 28
października

2020

r.

podjętych

zostało

ogółem

16

uchwał,

których

realizacja

przedstawia się następująco:
- uchwała Nr XVIII/186/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
oraz Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Budzyń na lata 2019-2028 – weszła w życie z dniem
podjęcia. Przyjęta powyższą uchwałą Strategia Rozwoju oraz Plan Rozwoju Lokalnego
Gminy Budzyń na lata 2019-2028 jest najważniejszym dokumentem strategicznym i
planistycznym, w oparciu o który będzie realizowana polityka rozwoju lokalnego na terenie
Gminy Budzyń.
- uchwała Nr XVIII/187/2020 Rady Gminy Budzyń zmieniająca uchwałę w sprawie nadania
statutu Dziennemu Domowi Pomocy Społecznej w Budzyniu
- została

przekazana

do

ogłoszenia

w

Dzienniku

Urzędowym

Województwa

Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona w dniu 12 listopada 2020 r., pod poz. 8487.
Uchwała wejdzie w życie w dniu 27 listopada 2020 r. Od tego dnia zgodnie
z rozstrzygnięciami zawartymi w powyższej uchwale, będą obowiązywać zmiany
w dotychczasowym statucie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Budzyniu.
- uchwała Nr XVIII/188/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości użytkownikowi wieczystemu – weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała jest
przygotowywana do dalszej realizacji,

w celu bezprzetargowego zbycia użytkownikowi

wieczystemu nieruchomości gruntowej o nr ewid. 161/1, o pow. 0,4462 ha, położonej
w Wyszynach. Nieruchomość zbyta użytkownikowi wieczystemu.
- uchwała Nr XVIII/189/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości – weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała jest przygotowywana do dalszej
realizacji, w celu zbycia działki o nr ewid. 300/56, o pow. 0,0152 ha, położonej w Budzyniu
w rejonie os. Słonecznego, w trybie przetargowym. W trakcie realizacji.
- uchwała Nr XVIII/190/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości – weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała jest przygotowywana do dalszej
realizacji, w celu zbycia trzech działek o nr ewid.: 1334/7 o pow. 0,5656 ha, 1334/9 o pow.
0,0160 ha i 1336/5 o pow. 0,0025 ha, położonych w Budzyniu, w trybie przetargu ustnego
nieograniczonego.

Przy sporządzaniu

aktu notarialnego z potencjalnym nabywcą

ustanowiona będzie służebności przechodu i przejazdu przez działkę nr 1334/9, do
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usytuowanego na tej działce piezometru do monitorowania wód podziemnych. W trakcie
realizacji.
- uchwała Nr XVIII/191/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości – weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała dotyczy zbycia działki o nr ewid.
972/4 o pow. 0,0116 ha, położonej przy ul. Strażackiej w Budzyniu, w trybie przetargu
ustnego ograniczonego. Nieruchomość zbyta w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
- uchwała Nr XVIII/192/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości – weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała dotyczy zbycia działki o nr ewid.
231/3, o pow. 0,4100 ha, położonej w Budzyniu, w rejonie drogi S11, w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego. W trakcie realizacji.
- uchwała Nr XVIII/193/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
udziałów w nieruchomościach – weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała dotyczy zbycia
udziałów w nieruchomościach zabudowanych (udziałów w budynku i gruncie) przy ul.
Przemysłowej w Budzyniu - dawny Oddział Przedszkola Samorządowego:

o nr ewid.

304/50, o powierzchni 0,1267 ha, o udziale 38442/44509 oraz o nr ewid. 304/31,
o powierzchni 0,0072 ha, o takim samym udziale.

Dokonano sprzedaży udziałów

w nieruchomościach.
- uchwała Nr XVIII/194/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
do

zasobu

mienia

komunalnego

Gminy

Budzyń

udziałów

w nieruchomościach

niezabudowanych – weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała dotyczy nabycia udziałów
w nieruchomościach niezabudowanych, przy ul. Przemysłowej w Budzyniu tj. udziału
6067/44509 w działce o nr ewid. 304/49 o powierzchni 0,1252 ha oraz udziału 6067/44509 w
działce o nr ewid. 304/51, o powierzchni 0,0155 ha. Nieruchomość nabyta przez Gminę
Budzyń.
- uchwała Nr XVIII/195/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w użytkowanie na czas nieoznaczony Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Budzyniu udziału w
nieruchomości zabudowanej położonej w Budzyniu – weszła w życie z dniem podjęcia. Z tym
dniem Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu nabył w użytkowanie na czas nieoznaczony
udział 34256/49493 części w nieruchomości zabudowanej – o nr ewid. 361/2 o pow. 0,1564
ha – tj. Izbie Historii Ziemi Budzyńskiej.
- uchwała Nr XVIII/196 /2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów
w rejonie ulic Leśnej i Taczaka w Budzyniu – weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwałą tą
rozpoczęto procedurę planistyczną, mającą na celu zagospodarowanie terenu w rejonie ulic:
Leśnej i Taczaka w Budzyniu, zgodnie z polityką planistyczną gminy.
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- uchwała Nr XVIII/197/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów
w miejscowości Dziewoklucz – weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwałą tą rozpoczęto
procedurę

planistyczną, mającą na celu

zagospodarowanie wybranych terenów

w miejscowości Dziewoklucz.
- uchwała Nr XVIII/198/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXV/263/2014 Rady Gminy Budzyń z dnia 9 kwietnia 2014 r. w
sprawie określenia warunków udzielenia pomocy de minimis w zakresie zwolnień w podatku
od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową
inwestycją w Gminie Budzyń - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona w dniu 12 listopada 2020 r., pod
poz. 8488. Uchwała wejdzie w życie w dniu 27 listopada 2020 r. i z tym dniem przedłuża się
do dnia 31 grudnia 2023 roku obowiązywanie dotychczasowej uchwały w powyższej sprawie,
umożliwiające przedsiębiorcom korzystanie ze zwolnień z podatku od nieruchomości.
-

uchwała

Nr

XVIII/199/2020

Rady

Gminy

Budzyń

zmieniająca

uchwałę

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub
rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz
niedochodzeniu należności mających charakter cywilnoprawny, których kwota

wraz

z odsetkami nie przekracza 100,- zł, przypadających Gminie Budzyń lub jej jednostkom
budżetowym, samorządowym zakładom budżetowym, samorządowym instytucjom kultury
oraz wskazanie organu do tego uprawnionego

- została przekazana do ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona w dniu 12
listopada 2020 r., pod poz. 8489. Uchwała weszła w życie w dniu 27 listopada 2020 r. Od
tego dnia obowiązywać będą zasady zawarte w powyższej uchwale.
- uchwała Nr XVIII/200/2020 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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, gdzie
została ogłoszona w dniu 12 listopada 2020 r., pod poz. 8490. Budżet Gminy Budzyń na
2020 r. jest realizowany zgodnie ze zmianami ujętymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr XVIII/201/2020 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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 ze zmianami zapisanymi w tej uchwale.
Podczas obrad XIX Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 30 listopada
2020 r. podjętych zostało ogółem 9 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:
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- uchwała Nr XIX/202/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie Statutu Gminy Budzyń została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,
gdzie została ogłoszona w dniu 8 grudnia 2020 r., pod poz. 9440. Uchwała wejdzie w życie w
dniu 1 stycznia 2021 r. i od tego dnia będą obowiązywać zapisy Statutu Gminy Budzyń
zawarte w powyższej uchwale.
- uchwała Nr XIX/203/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie zniesienia sołectwa Budzyń została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,
gdzie została ogłoszona w dniu 8 grudnia 2020 r., pod poz. 9441. Uchwała weszła w życie
w dniu 1 stycznia 2021 r. i od tego dnia na terenie Gminy Budzyń przestało funkcjonować
sołectwo Budzyń.
- uchwała Nr XIX/204/2020 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 2021
rok – weszła w życie z dniem podjęcia. W 2021 r. współpraca Gminy Budzyń
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w ustawie będzie
odbywać się zgodnie z zasadami ujętymi w uchwalonym Programie.
- uchwała Nr XIX/205/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 – weszła w życie
z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. Od tego dnia Gminna
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii realizuje swoje cele
i zadania zgodnie z rozstrzygnięciami zawartymi w powyższym Programie.
- uchwała Nr XIX/206/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021 – 2022 - weszła w życie z dniem podjęcia, z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. Od tego dnia Gminna Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkomanii będzie realizowała swoje cele i zadania zgodnie
z rozstrzygnięciami zawartymi w powyższym Programie.
- uchwała Nr XIX/207/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 w Gminie
Budzyń - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona w dniu 8 grudnia 2020 r., pod poz. 9409. Uchwała
wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie w roku
podatkowym 2021. Podatek rolny na 2021 r. będzie naliczany zgodnie z przyjętą powyższa
uchwałą, obniżoną ceną skupu żyta, w wysokości 55 zł /q, stanowiącą podstawę naliczania
podatku rolnego.
- uchwała Nr XIX/208/2020 Rady Gminy Budzyń zmieniająca uchwałę Nr XXI/186/2009
Rady Gminy Budzyń z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego
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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 w dniu 9 grudnia 2020 r., pod
poz. 9496. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia tj. w dniu 24
grudnia 2020 r.

Po wejściu w życie uchwały zaczną obowiązywać zapisy Regulaminu,

rozstrzygnięte powyższą uchwałą, dot. dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów
szkół podstawowych na terenie Gminy Budzyń.
- uchwała Nr XIX/209/2020 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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, gdzie
została ogłoszona w dniu 9 grudnia 2020 r., pod poz. 9497. Budżet Gminy Budzyń na 2020 r.
był realizowany zgodnie ze zmianami ujętymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr XIX/210/2020 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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 ze zmianami zapisanymi w powyższej uchwale.
Podczas obrad XX Sesji Rady Gminy Budzyń, która odbyła się w dniu 29 grudnia
2020 r. podjętych zostało ogółem 10 uchwał, których realizacja przedstawia się następująco:
- uchwała Nr XX/211/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchylenia uchwały nr
XXIX/224/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 13 września 2006 r. w sprawie nadania Statutu
Urzędowi Gminy Budzyń – weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Z tym dniem uchwała
nr XXIX/224/2006 Rady Gminy Budzyń z dnia 13 września 2006 r. w sprawie nadania
Statutu Urzędowi Gminy Budzyń przestała istnieć w obrocie prawnym.
- uchwała Nr XX/212/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Budzyń – weszła w życie z dniem
podjęcia. W celu realizacji uchwały podpisany został protokół negocjacji ze sprzedającym,
w sprawie wykupu działki o nr ewid. 238/11 o pow. 0,8290 ha, położonej w Podstolicach,
w celu zawarcia aktu notarialnego. Nieruchomość nabyta przez Gminę Budzyń.
- uchwała Nr XX/213/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości - weszła w życie z dniem podjęcia. Uchwała jest przygotowywana do dalszej
realizacji, w celu zbycia działek o nr ewid.: 1726/1 o pow. 0,0060 ha i 1726/2 o pow. 0,0096
ha położonych na os. Piaski w Budzyniu, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
W trakcie realizacji.
- uchwała Nr XX/214/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie oceny aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Budzyń oraz
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miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy
Budzyń - weszła w życie z dniem podjęcia.Rozstrzygnięcia powyższej uchwały pozwalają na
realizację zakładanych działań w zakresie planowania przestrzennego.
- uchwała Nr XX/215/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Budzyń - została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona w dniu 12 stycznia 2021r., pod poz.
401. Uchwała weszła w życie w dniu 27 stycznia 2021 r. i od tego dnia obszar i granice
aglomeracji Budzyń określone w powyższej uchwale zostały zatwierdzone.
- uchwała Nr XX/216/2020 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 ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona w dniu 12 stycznia 2021r., pod poz.
402. Uchwała weszła w życie w dniu 27 stycznia 2021 r. i od tego dnia uaktualnił się wykaz
sołtysów Gminy Budzyń wyznaczonych na inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
- uchwała Nr XX/217/2020 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały 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, gdzie
została ogłoszona w dniu 12 stycznia 2021 r. pod poz. 403. Budżet Gminy na 2020 r. został
zrealizowany zgodnie ze zmianami ujętymi w powyższej uchwale.
- uchwała Nr XX/218/2020 Rady Gminy Budzyń o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2020 – 2025 - weszła w życie
z dniem podjęcia. Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Gminy Budzyń zrealizowane
zostały w 2020 r. zgodnie ze zmianami zapisanymi w tej uchwale.
- uchwała Nr XX/219/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchwalenia

Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Budzyń na lata 2021 – 2025 - weszła w życie z dniem podjęcia.
Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe Gminy Budzyń realizowane są w 2021 r. zgodnie
z zapisami tej uchwały.
- uchwała Nr XX/220/2020 Rady Gminy Budzyń w sprawie uchwały budżetowej gminy
Budzyń na 2021 rok - weszła w życie z dniem podjęcia i została przekazana do ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, gdzie została ogłoszona w dniu 12
stycznia 2021 r. pod poz. 404. Budżet Gminy Budzyń na 2021 r. realizowany jest zgodnie
z zapisami podjętej uchwały.

125

VIII. DEMOGRAFIA I BEZROBOCIE
Według stanu na 31 grudnia 2020 r. liczba ludności Gminy Budzyń wyniosła 8 394 osoby,
z czego 49,81 % stanowiły kobiety, a 50,19% mężczyźni. Liczba ludności gminy stanowi
17,6 % ludności powiatu, 0,24% ludności województwa. Struktura ludności gminy
przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 11,47%,
osoby w wieku produkcyjnym 60,20%, a w wieku poprodukcyjnym 28,33%.
W roku 2020 liczba ludności spadła o 0,72%”.
Liczba ludności na terenie Gminy Budzyń w podziale na poszczególne sołectwa.
Sołectwo Brzekiniec: wieś Brzekiniec
Budzyń

214
4 475

Sołectwo Bukowiec: wieś Bukowiec, wieś Nowa Wieś Wyszyńska

421

Sołectwo Dziewoklucz: wieś Dziewoklucz

412

Sołectwo Grabówka: wieś Grabówka

156

Sołectwo Kąkolewice: wieś Kąkolewice

192

Sołectwo Nowe Brzeźno: wieś Nowe Brzeźno

241

Sołectwo Ostrówki: wieś Ostrówki

213

Sołectwo Podstolice: wieś Podstolice

300

Sołectwo Prosna: wieś Prosna

404

Sołectwo Sokołowo Budzyńskie: wieś Popielno, wieś Sokołowo Budzyńskie

488

Sołectwo Wyszynki: wieś Niewiemko, wieś Wyszynki
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Sołectwo Wyszyny: wieś Wyszyny

756
8 394

(źródło: ewidencja ludności Urzędu Miasta i Gminy Budzyń wg. stan na dzień 31.12.2020 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

Razem

Wiek < 18
lat

Dorośli

214
4475
23
0
131
30
204
35
39
40
253
0
4
75
0
0
0
4
16
7
335
27
93
121
36

44
955
7
0
25
5
44
8
10
12
61
0
0
24
0
0
0
2
6
0
57
12
21
27
6

170
3520
16
0
106
25
160
27
29
28
192
0
4
51
0
0
0
2
10
7
278
15
72
94
30

0-6
K

BRZEKINIEC
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

4
184
0
0
4
1
7
1
1
4
15
0
0
5
0
0
0
0
2
0
10
2
5
7
0

M
13
176
1
0
5
1
9
2
0
1
10
0
0
7
0
0
0
0
0
0
12
4
7
7
2

7 - 15
K
14
237
1
0
8
0
13
3
5
3
18
0
0
4
0
0
0
0
3
0
15
1
3
6
2

16 - 19

M

K

9
276
3
0
5
3
10
1
3
4
12
0
0
7
0
0
0
2
1
0
14
5
3
4
2

2
84
1
0
3
0
2
1
1
0
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
10
0
1
2
0

M
3
93
3
0
5
0
6
1
2
0
8
0
0
1
0
0
0
0
0
0
7
0
6
5
0

20 60
K
61
1256
7
0
36
9
56
7
13
13
66
0
2
26
0
0
0
1
4
2
99
5
25
40
11

20 65
M
76
1400
7
0
37
10
61
8
11
11
78
0
2
22
0
0
0
1
5
3
105
8
31
32
13

Pow. Pow.
Razem
60
65
K
M
K
M
22
10 103 111
525
244 2286 2189
0
0
9
14
0
0
0
0
23
5
74
57
3
3
13
17
28
12 106
98
6
5
18
17
2
1
22
17
2
2
22
18
26
16 129 124
0
0
0
0
0
0
2
2
2
0
38
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
0
10
6
1
1
3
4
39
24 173 162
1
1
9
18
8
4
42
51
11
7
66
55
5
1
18
18
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Miejscowość, ulica

Razem

Wiek < 18
lat

Dorośli

238
180
0
18
19
0
0
0
0
28
224
0
47
0
91
14
243
289
23
226
0
27
69
2
0
165
0
587

47
40
0
5
0
0
0
0
0
11
57
0
6
0
20
7
51
62
4
42
0
11
19
0
0
36
0
113

191
140
0
13
19
0
0
0
0
17
167
0
41
0
71
7
192
227
19
184
0
16
50
2
0
129
0
474

0-6
K

MARGONIŃSKA
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO
MODRZEWIOWA
NOWE BUDY
OGRODOWA
OLIMPIJCZYKÓW
OLSZYNKOWA
ORLIKOWA
PARK GLINKI
PARKOWA
PIASKI
PLAC WOLNOŚCI
POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH
POZIOMKOWA
PRZEMYSŁOWA
PRZYLESIE
ROGOZIŃSKA
RYNKOWA
SADOWA
SŁONECZNE
SOSNOWA
SPORTOWA
STRAŻACKA
ŚWIERKOWA
TENISOWA
WĄGROWIECKA
WIELKOPOLSKA
WIERZBOWE

9
5
0
0
0
0
0
0
0
2
6
0
0
0
5
4
9
13
1
10
0
2
1
0
0
4
0
26

7 - 15

M
9
3
0
2
0
0
0
0
0
1
12
0
0
0
3
1
9
8
0
4
0
2
6
0
0
6
0
22

K
15
8
0
0
0
0
0
0
0
3
19
0
3
0
6
0
12
14
1
13
0
2
6
0
0
8
0
19

M
10
18
0
3
0
0
0
0
0
5
16
0
3
0
5
2
19
18
0
10
0
4
5
0
0
16
0
37

16 - 19
K

M
6
4
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
1
0
6
8
0
4
0
1
4
0
0
3
0
9

1
6
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
3
9
2
3
0
0
2
0
0
2
0
10

20 60
K
80
49
0
5
7
0
0
0
0
9
65
0
12
0
25
4
68
73
9
56
0
7
17
1
0
40
0
165

20 65
M
76
57
0
5
8
0
0
0
0
6
78
0
18
0
28
3
75
91
10
73
0
7
18
1
0
47
0
171

Pow. Pow.
60
65
K
M
19
13
21
9
0
0
3
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
14
6
0
0
7
4
0
0
11
5
0
0
31
11
40
15
0
0
39
14
0
0
2
0
7
3
0
0
0
0
24
15
0
0
87
41

Razem
K
129
87
0
8
9
0
0
0
0
15
110
0
22
0
48
8
126
148
11
122
0
14
35
1
0
79
0
306

M
109
93
0
10
10
0
0
0
0
13
114
0
25
0
43
6
117
141
12
104
0
13
34
1
0
86
0
281
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Miejscowość, ulica

WIŚNIOWA
WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA
WRZOSOWA
WYBUDOWANIE
ZAUŁEK
ZIELONE
BUKOWIEC
DZIEWOKLUCZ
GRABÓWKA
KĄKOLEWICE
NIEWIEMKO
NOWA WIEŚ WYSZYŃSKA
NOWE BRZEŹNO
OSTRÓWKI
PODSTOLICE
POPIELNO
PROSNA
SOKOŁOWO BUDZYŃSKIE
WYSZYNKI
WYSZYNY
Razem

Razem

Wiek < 18
lat

Dorośli

22
126
5
165
4
190
315
412
156
192
28
106
241
213
300
32
404
456
94
756
8394

2
14
1
35
2
43
53
84
32
53
2
27
53
28
57
6
96
102
18
167
1777

20
112
4
130
2
147
262
328
124
139
26
79
188
185
243
26
308
354
76
589
6617

0-6

7 - 15

16 - 19

K

M

K

M

K

M

0
4
1
8
1
9
11
18
6
12
0
4
9
5
12
1
25
22
1
27
341

2
4
0
6
1
7
8
18
4
10
1
5
12
4
14
1
17
20
6
38
347

0
2
0
10
0
11
16
19
10
11
1
4
15
9
15
1
16
28
6
43
445

0
3
0
10
0
13
16
23
9
16
0
8
12
10
14
2
28
26
4
46
499

0
1
0
3
0
2
1
5
4
2
0
5
4
3
7
0
9
7
1
9
143

1
1
0
1
0
4
8
9
2
6
0
3
5
4
5
3
17
10
1
19
188

20 60
K
10
31
2
45
1
53
92
110
50
51
10
29
55
55
73
8
111
111
24
192
2288

20 65
M
7
45
2
55
1
73
117
141
50
61
11
34
87
79
114
13
125
160
35
250
2753

Pow. Pow.
Razem
60
65
K
M
K
M
1
1
11
11
25
10
63
63
0
0
3
2
19
8
85
80
0
0
2
2
14
4
89 101
31
15 151 164
46
23 198 214
14
7
84
72
16
7
92 100
4
1
15
13
8
6
50
56
25
17 108 133
31
13 103 110
35
11 142 158
1
2
11
21
46
10 207 197
53
19 221 235
8
8
40
54
99
33 370 386
964
426 4181 4213

TABELA
(żródło: ewidencja ludności Urzędu Gminy Budzyń wg. stanu na dzień 31.12.2020 r.)
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Poziom bezrobocia na terenie powiatu chodzieskiego oraz Gminy Budzyń na dzień
31.12.2020 r. przedstawia się następująco: stopa bezrobocia w gminie wyniosła 2,66%,
stopa bezrobocia dla powiatu wynosiła 19,19 % dla województwa wynosiła 3%, liczba
osób bezrobotnych zarejestrowanych w Gminie Budzyń wynosiła 223 osoby, w tym
68,16% stanowiły kobiety, 31,84% mężczyźni, udział długotrwale bezrobotnych w
stosunku do ogólnej liczby ludności wyniósł 1,35%.
Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych oraz liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku w
2020 r. (poziom powiatu)
Status

Ogółem

Bezrobotni ogółem

Mężczyźni

Kobiety

1 611

597

1 014

Bezrobotni z prawem do
zasiłku

301

86

215

Długotrwale bezrobotni

783

256

527

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
Status
Osoby bezrobotne ogółem

Kobiety

Województwo

Mężczyźni

Kobiety

Polska

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

1 014

597

35 547

25 410

560 303

484 007

Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku

215

86

6 796

4 362

95 464

72 010

Osoby długotrwale bezrobotne

527

256

15 488

8 417

297 480

217 088
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IX. EDUKACJA
W Gminie Budzyń w roku 2020 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 2020 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;
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f) obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
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 2020 roku przedstawia się następująco:
1. Gmina Budzyń w ramach dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych
otrzymała dotację w wysokości 87 625,23 zł. Z dotacji tej zakupiono podręczniki i
materiały ćwiczeniowe dla uczniów Szkół Podstawowych dla, których Gmina Budzyń
jest organem prowadzącym. Zakupione podręczniki przeznaczone są na trzy letni
okres użytkowania, natomiast ćwiczenia na 1 rok. W roku 2020 r. nowe podręczniki
otrzymali uczniowie klas I, IV i VII, natomiast ćwiczenia uczniowie wszystkich
etapów edukacyjnych. W sumie z dotacji skorzystało 724 uczniów. Z dotacji
zakupione zostały również podręczniki dla dzieci niepełnosprawnych.: w tym z
niepełnosprawnością w stopniu lekkim – 8 uczniów, umiarkowanym lub znacznym 3,
niesłyszące 1 uczeń, z autyzmem i z zespołem Aspergera 5 uczniów.
2. W roku 2020 podobnie do lat ubiegłych uczniowie klas III z Gminy Budzyń brały
udział w programie nauki pływania „Umiem pływać” organizowanym we współpracy
z Wielkopolskim Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych. W programie wzięło
udział 89 uczniów – 10 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w
Wyszynach oraz 79 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Budzyniu. Realizacja programu była zaplanowane na 10 wyjazdów po 2 godziny
lekcyjne w grupach 15 osobowych w okresie IX – XI 2020 r. Ze względów
epidemiologicznych i ograniczeń panujących na pływalni Delfin w Chodzieży
uczniowie zostali podzieleni na 5 grup w ramach czterech wyjazdów tygodniowo. W
wyniku wprowadzonych w kraju ograniczeń epidemiologicznych, na przełomie
października i listopada 2020 roku i wprowadzeniu nauki zdalnej, musieliśmy
przerwać realizację programu. Udało się zrealizować 7 wyjazdów z 10 dla 3 grup i
6wyjazdów dla 2 grup. Koszt programu wyniósł 8 602,00 zł z planowanych 15 130 zł .
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3. W 2020 roku Gmina Budzyń zawarła porozumienie ze Stowarzyszeniem Szkolny
Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” na realizację programu „Szkolny Klub
Sportowy”.

Program

ten

polega

na

zorganizowaniu

i

przeprowadzeniu

systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży dwa razy w tygodniu po 60
min dla każdego uczestnika w grupach od 15 do 20 osób. Czas realizacja zadania I-XII
2020 roku. Ilość grup: SP Budzyń – 3 grupy, SP Wyszyny – 1 grupa. Za realizację
programu

odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia, który musi rozliczyć 70

jednostek ćwiczebnych. Godzinowa stawka dla nauczyciela – 50 zł. Wkład organu
prowadzącego wniósł 1 350,00 zł na każdą z grup, łączny wkład Gminy Budzyń
to 5 400,00 zł.
4. Stypendia i zasiłki szkolne – w roku 2020 środki na stypendia i zasiłki przeznaczona
była kwota 22 220,00 zł., z czego 80 % stanowiła przyznana dotacja w wysokości 17
776,00 udział własny gminy wyniósł 20% tj. 4 444, zł. Stypendia i zasiłki zostały
przyznane na miesiące I -IV 2020 r. i w miesiącach IX –XII 2020 r.
W roku 2020 wpłynęło 31 wniosków, z których 7 nie spełniło wymogów, gdyż został
przekroczony próg dochodowy wynoszący 528 zł na osobę w rodzinie. W miesiącach
IV – VI 2020 roku wydano 12 decyzji przyznających stypendia socjalne na łączną
kwotę 7 686,00 zł. W miesiącach IX-XII wydano 12 decyzji przyznających stypendia
socjalne w łączną wartość

9 464,00 zł. Łączna wartość wypłaconych środków

wyniosła 17 150,00 zł z czego 13 720 zł stanowiły środki z dotacji, natomiast wkład
własny gminy wyniósł 3 430,00 zł. W roku 2020 r. nie wpłynął żaden wniosek na
zasiłek losowy.
Stypendia były przyznawane wg progów dochodowych:
I próg - dochód do 332,64zł – stypendium w wysokości 238,00 zł na miesiąc.
II próg - dochód od 332,65 zł – 438,24 zł - stypendium w wysokości 189,00 zł na
miesiąc.
III próg - dochód od 438,25 zł do 528 zł - stypendium w wysokości 140,00 zł na
miesiąc.
5. Dofinansowanie z tytułu kosztów kształcenia młodocianych pracowników - Zgodnie
z art. 122 Prawa oświatowego dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje
pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu
przygotowania zawodowego. Z dofinansowania skorzystało 16 pracodawców.
Wystawiono 22 decyzje w sprawie zwrotu kosztów kształcenia młodocianych
pracowników na łączną kwotę 145 835,67 zł.
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6. Dowozy uczniów do szkół w gminie Budzyń realizuje Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej z Piły, wyłonione w drodze przetargu w roku 2019 r. Dowozy
odbywają się na 7 trasach, dowożąc dzieci uczęszczające do szkoły i przedszkola
w Budzyniu, oraz dzieci z Grabówka dojeżdżające do szkoły i przedszkola
w Wyszynach.. Wartość umowy to 428 120 zł, a zadeklarowana ilość biletów to 165.
Ze względu na panującą w kraju pandemię i wprowadzenie nauki zdalnej w szkołach
dowozy częściowo nie odbywały się, bądź dowożony byłe dzieci dla których
wprowadzano naukę

stacjonarną.

Realizacja

dowozów, w każdym

miesiącu

począwszy od miesiąca marca 2020 r. odbywała się w innym wymiarze. Wszystko
było uzależnione od decyzji rządu dotyczącą zawieszania i odwolywania zajęć
w szkołach. W wyniku wprowadzonych obostrzeń koszt zrealizowanych dowozów
w 2020 r. wyniósł 150 141,75.
7. Dowozy dzieci do szkoły i przedszkola w Wyszynach odbywał się autobusem
szkolnym. Dzienna trasa około 170 km. Autobus (kierowca Krzysztof Walczak)
realizuje dowóz poranny uczniów Szkoły Podstawowej w Wyszynach na 4 trasach,
odwozy realizowane są na 6 trasach.
W roku 2020 podobnie jak w przypadku PKS dowozy i odwozy były realizowane wg
potrzeb placówek.
8. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola i szkół specjalnych w Chodzieży
realizowany był

przez przewoźnika firmę „JAN-BUS” Pana Janusza Walczaka

z Budzynia. Z dowozu korzysta sześcioro dzieci: jedno dziecko z Budzynia, po
jednym z Prosny i Bukowca oraz troje dzieci z Wyszyn. Dowozy podobnie jak
dowozy dzieci pełnosprawnych odbywały się nieregularnie ze względu na panująca
pandemię. Koszt dowozu dzieci do placówek specjalnych wykonywanych przez firmę
JAN-BUS w 2020 roku wyniósł 32 405,91.
Kolejną grupą dzieci niepełnosprawnych dojeżdżających do przedszkoli i szkół
specjalnych są dzieci, których rodzice dowożą transportem własnym. Zwroty kosztów
przejazdu dla rodziców dzieci niepełnosprawnych za rok szkolny 2020/2021 wyniósł
10 204,36. Ze zwrotu korzystało sześcioro 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 podpisaną umową.
Koszt dowozu dziecka w 2020 roku wyniósł 12 076,56 (ze względu na naukę zdalną
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dowóz odbywał się tylko przez 5 miesięcy od stycznia do marca i od września do
października).
Łącznie dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek w 2020 roku wyniósł
54 686,83 zł. Z dowozów skorzystało 13 dzieci niepełnosprawnych.
9. Dowóz osób niepełnosprawnych na zajęcia w świetlicy terapeutycznej odbył się 4 razy
w 2020 roku. Koszt wyjazdów 3 903,60.
10. W miesiącu czerwcu 2020 r. odbył się konkurs na dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu. W konkursie wziął udział jeden kandydat –
Pan Dariusz Dudziak. W wyniku konkursu Pan Dariusz Dudziak został wybrany
dyrektorem na koleją kadencję. W miesiącu sierpniu natomiast przeprowadzono
egzamin na awans zawodowy nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,
w którym wzięły udział dwie nauczycielki. Obie Panie uzyskały pozytywny wynik.
Wręczenie aktu mianowania i ślubowanie odbyło się w Dzień Edukacji Narodowej.
Sprawy bieżące:
1. Przygotowanie się do ogłoszenia przetargu na dowozy dzieci do szkół. Obecna umowa
kończy się w czerwcu w dniu zakończenia roku szkolnego. Przetarg ogłoszony
zostanie na kolejne dwa lata szkolne tj. rok szkolny 2021/2022 i 20022/2023.
2. Kontynuacja stypendiów szkolnych. W miesiącu kwietniu będą wydawane decyzje
zmieniające dotyczące wypłat stypendiów za miesiące IV-VI 2021 r.
3. Na przełomie czerwca i lipca składamy wniosek za zakup podręczników dla dzieci.
W tym roku z nowych podręczników skorzystają dzieci klas II, V, VIII. Ćwiczenia
zakupione będą dla wszystkich uczniów, oraz zapotrzebowane będą brakujące
podręczniki na skutek zużycia.
4. Zgłoszono chęć udziału w kolejnej edycji programu „Umiem pływać” w miesiącach
IX-XI dla klas III szkół podstawowych. Zadeklarowano udział 99 uczniów.
5. W miesiącu styczniu 2021 podpisano porozumienia ze Stowarzyszeniem Szkolny
Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” na realizację programu „Szkolny Klub
Sportowy”. W roku 2021 zmniejszono jednostki ćwiczebne do 56. W tym roku
możliwy jest udział trzech grup (2 grupy ze szkoły w Budzyniu, jedna ze szkoły
w Wyszynach), czas realizacji programu do 15.12.2021 r. Koszt programu dla gminy
Budzyń to 4230,00 tj. 1410 zł za każdą z grup.
6. W sierpniu tego roku zostaną przeprowadzone egzaminy na awans zawodowy
nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.
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7. W

tym

roku

kończy

się

kadencja

Pani

dyrektor

Przedszkola

Samorządowego

w Budzyniu Pani Iwony Repczyńskiej, na stanowisko dyrektora przedszkola został ogłoszony
konkurs.
Wykonanie planu finansowego wydatków Centrum Usług Wspólnych w Budzyniu za 2020 r.

Rozdział Paragraf
75085
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4500
4700
4780

Opis
Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpiexczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe
Różne opłaty i składki
Odpis na ZFŚS
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Szkolenia pracowników
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
Razem 75085

Plan

Wykonanie

%
wykonania

4 000,00
419 526,00
25 314,00
69 300,00
9 900,00
28 490,00
39 500,00
1 000,00
2 000,00
14 400,00
1 000,00
3 999,00
1 000,00
11 111,00
1 500,00
5 000,00
1 000,00
638 040,00

2 940,92
361 516,86
25 313,81
50 018,19
5 655,73
25 054,19
36 023,75
559,85
928,00
13 464,16
672,81
3 202,82
598,28
11 111,00
1 500,00
3 455,00
736,54
542 751,91

73,52
86,17
100,00
72,18
57,13
87,94
91,20
55,99
46,40
93,50
67,28
80,09
59,83
100,00
100,00
69,10
73,654
85,07

9 000,00
51 000,00
57 000,00
10 000,00
310 000,00
5 000,00
442 000,00

2 657,90
22 538,20
20 947,96
8 693,83
200 624,55
2 548,00
258 010,44

29,53
44,19
36,75
86,94
64,72
50,96
58,37

Dowożenie uczniów do szkół

80113
4110
4170
4210
4270
4300
4430

składki na ubezpiexczenie społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Razem 80113
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IX.2. Działalność Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu oraz
sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020
Najważniejsze osiągnięcia:
1. Egzamin ósmoklasisty – dobre wyniki z j. polskiego i matematyki (średnie dużo
wyższe od średniej powiatu).
2. Sukcesy w sporcie – 9. miejsce w klasyfikacji szkół województwa w kat. klas IV-VI
(na 721 szkół).
3. Sukcesy w konkursach – 1 laureat w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego .
4. Rozwój bazy dydaktycznej szereg inwestycji i remontów finansowanych przez organ
prowadzący szkołę:
- zakup busa do przewozu osób,
- zakup szafek skrytkowych,
- zakup mebli szkolnych,
- kompleksowy remont sal 17, 202, 203 w budynku szkoły na ul. Rogozińskiej 52,
- malowanie korytarza II piętra w budynku szkoły na ul. Rogozińskiej 52,
- nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią - ul. Rogozińska 52,
- wyposażenie 2 nowych pracowni przyrodniczych (os. Wierzbowe i ul. Rogozińska),
- zakup stolików egzaminacyjnych.
Charakterystyka szkoły
Uczniowie: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu w roku
szkolnym 2019/2020 liczyła 577 uczniów, w tym: 219 uczniów w klasach I – III, uczących się
w 10 oddziałach w budynku przy osiedlu Wierzbowym 7 oraz 358 uczniów w klasach IV VIII, uczących się w 16 oddziałach w budynku przy ulicy Rogozińskiej 52. Średnia
liczebność w oddziale wynosi 22,1. Obwód szkoły obejmuje miejscowości: Budzyń,
Brzekiniec, Dziewoklucz, Kąkolewice, Popielno, Sokołowo Budzyńskie, część wsi Ostrówki
o numerach porządkowych 36 do 38. Do szkoły dowożonych jest 123 uczniów. Wszyscy
uczniowie z obwodu realizują obowiązek szkolny. Do szkoły uczęszcza 2 uczniów spoza
obwodu szkolnego. Zajęcia szkolne odbywają się na jedną zmianę.
Nauczaniem indywidualnym objęto 2 uczniów, w tym: jedną uczennicę z obustronną
głuchotą i jedną uczennicę z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
Zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia realizuje 13 uczniów, w tym: 2 z upośledzeniem
narządu ruchu, 1 uczennica z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, 5
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uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 2 uczniów z zespołem
Aspergera, 3 z innymi schorzeniami.
Kadra pedagogiczna: W szkole pracuje 51 nauczycieli, w tym: 46 nauczycieli zatrudnionych
w pełnym wymiarze godzin, pięć osób w niepełnym wymiarze. Jedna osoba przebywa na
urlopie macierzyńskim i jedna na urlopie dla poratowania zdrowia. Wykształcenie wyższe
magisterskie posiada 50 nauczycieli. 1 osoba ma wykształcenie wyższe zawodowe.
Awans zawodowy: W szkole pracuje: czterech nauczycieli kontraktowych, ośmiu
mianowanych i trzydziestu siedmiu nauczycieli dyplomowanych. Dwóch bez stopnia awansu.
Zadania wynikające z realizacji planu rozwoju zawodowego realizuje:
na nauczyciela dyplomowanego – 4 nauczycieli,
na nauczyciela mianowanego – 2 nauczycieli,
na nauczyciela kontraktowego – 0.
Baza lokalowa: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. mieści się w 2 budynkach:
 ul. Rogozińska 52

- aktualnie 16 oddziałów

 os. Wierzbowe 7

- aktualnie 10 oddziałów.

Baza lokalowa szkoły przy os. Wierzbowym składa się z 11 sal lekcyjnych, w tym: pracowni
komputerowej

z

24

stanowiskami

komputerowymi,

pracowni

przyrodniczej,

sali

gimnastycznej, gabinetu higieny szkolnej, biblioteki, internetowego centrum informacji
multimedialnej z 4 stanowiskami komputerowymi, pokoju nauczycielskiego, gabinetu
wicedyrektora, gabinetu pedagoga, sekretariatu, stołówki, kuchni, boiska wielofunkcyjnego.
Bazę lokalową szkoły przy ul. Rogozińskiej 52 stanowią 22 sale lekcyjne, w tym: pracownia
komputerowa z 24 stanowiskami komputerowymi, pracownia chemiczna, pracownia fizyczna,
2 pracownie przyrodniczo-biologiczne, 4 pracownie językowe, hala sportowa, gabinet higieny
szkolnej, biblioteka, internetowe centrum informacji multimedialnej z 4 stanowiskami
komputerowymi, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, wicedyrektora, sekretariat, 2
gabinety pedagogów, gabinet psychologa, punkt wydawania obiadów, boisko wielofunkcyjne.
Dobrze zorganizowane i wyposażone są szkolne biblioteki, które umożliwiają uczniom,
nauczycielom i rodzicom korzystanie na miejscu z różnych słowników, encyklopedii
i czasopism. Są dostępne dla uczniów w godzinach nauki szkolnej. Biblioteki posiadają
elektroniczny system rejestracji zbiorów MOL - NET.
Zajęcia: Językiem obcym obowiązkowym jest język angielski. Dodatkowo nauczany jest
język niemiecki w klasach IV - VIII. Szkoła prowadzi także SKS, zajęcia logopedyczne,
zajęcia wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia
kształtujące umiejętność uczenia się, różnorodne koła zainteresowań. Uczniowie klas IV –
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VIII uczestniczą także w projekcie „SKS” SZS Wielkopolska. Uczniowie klas I - VIII
otrzymali bezpłatne podręczniki i ćwiczenia.
Administracja i obsługa: W szkole zatrudnionych jest 20 pracowników obsługi, w tym: 2
sekretarzy szkoły, pracownik biurowy, 2 woźnych-konserwatorów, prac ds. audiowizualnych,
intendent, 9 sprzątaczek, 4 pracowników kuchni.
W szkole funkcjonowała stołówka szkolna, w której są 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”.

Prowadzona jest promocja szkoły. O osiągnięciach uczniów i ważnych wydarzeniach w
szkole ukazują się informacje w prasie oraz na stronie internetowej szkoły, która zanotowała
już ponad 815 000 odsłon. Cyklicznie organizowane imprezy szkolne wpływają na otwarcie
się środowiska szkolnego na zewnątrz.
Godziny finansowane przez organ prowadzący szkołę w roku szkolnym 2019/2020:

Rodzaj zajęć

Ilość godzin

Język niemiecki w kl. IV - VI

18

Zajęcia rewalidacyjne

25

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

10

Zajęcia specjalistyczne – dysleksja

8

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

17

Logopedia

16

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

3

Nauczanie indywidualne

20

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

14 uczniów/ 67 h

Koła zainteresowań

26

Zajęcia sportowe – SKS

6

Zajęcia świetlicowe

48

Razem

178

3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia w roku szkolnym 2019/2020 (prowadzone społecznie
lub płatne):
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Tematyka zajęć
Koło biologiczne kl.
6
Koło biologiczne kl.
7
Koło chemiczne kl.
8
Koło geograficzne
kl. 6
Koło historyczne kl.
5
Koło historyczne kl.
7
Koło historyczne kl.
8
Koło j. angielskiego
kl. 5
Koło j. angielskiego
kl. 8
Koło j. rosyjskiego
kl. 6
Koło matematyczne
kl. 2
Koło matematyczne
kl. 2
Koło matematyczne
kl. 2
Koło matematyczne
kl. 3
Koło matematyczne
kl. 8
Koło matematyczne
kl. 8
Koło polonistyczne
kl. 5
Koło polonistyczne
kl. 8
Koło przyrodnicze
kl. 3
Koło przyrodnicze
kl. 5
Koło sportowe kl. 3
Koło sportowotaneczne kl. 7
Koło szachowe kl. 2
Koło szachowe kl. 3
Koło szachowe kl. 5
Koło teatralne kl. 6

Nazwisko i imię
prowadzącego
Kalkowska Elżbieta

Ilość
Średnia frekwencja uczniów
uczestników
od 1.10 - do 29.02
15
63,1 %

Kalkowska Elżbieta

11

64,7 %

Adamska Barbara

8

84,5 %

Nowakowski
Mateusz
Dudziak Grażyna

17

54,2 %

19

51,9 %

Kurkowiak-Pauszek
Elżbieta
Łech Magdalena

8

65,4 %

11

37,2 %

Walczak Natalia

33

64,5 %

Świderska Monika

12

68,6 %

Jaremba Anna

17

77,3 %

Ajchsztet Wiesława

12

97,6 %

Bentkowska Danuta

18

95,9 %

Stefańska Wioletta

10

88,2 %

Rusiecka Elżbieta

22

93,6 %

Czerwińska Anna

24

43,8 %

Dąbrowska Kinga

18

96,5 %

Białachowska Jolanta

9

75,7 %

John Ilona

8

67,9 %

Wróblewska Joanna

19

59,9 %

Kalkowska Elżbieta

13

69,6 %

Ostradecki Roman
Polak Małgorzata

11
13

90,6 %
79,3 %

Jankowska Irena
Jankowska Irena
Jankowska Irena
Kempińska Wanda

20
20
8
17

80,5 %
94,7
50,4 %
89,8 %
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SKS DA
SKS DJ
SKS Sz gr. 1
SKS Sz gr. 2
SKS Po
SKS OR

Dajczak Anna
Dajczak Jarosław
Szozda Janusz
Szozda Janusz
Polak Małgorzata
Ostradecki Roman

23
17
11
12
30
12

67,5 %
86,2 %
92,9 %
91,7 %
49,2 %
93,5 %

Analiza wyników nauczania i zachowania w szkole podstawowej – koniec roku
szkolnego 2019/2020
Średnie ocen uczniów klas I–VIII :
Średnia uzyskanych ocen

Klasa

I półrocze
2019/2020

koniec roku
szkolnego
2019/2020

I
II

Oceny opisowe

III

I półrocze
2018/2019

koniec roku
szkolnego
2018/2019

-

-

-

-

-

-

IV a

3,69

3,74

-

-

Va

4,27

4.5

4,54

4,41

Vb

4,46

4,59

4,54

4,56

Vc

4

4,3

4,21

4,17

Vd

4,03

4,33

4,17

4,14

Ve

3,96

4,17

4,16

4,26

VIa

4,16

4,24

4,23

4,28

VIb

3,98

4,02

4,09

4,22

VIc

3,72

4,02

3,76

3,77

VI d

4,07

4,19

4,07

4,14

VII a

3,9

3,95

4,0

4,01

VII b

3,76

3,98

4,21

4,14

VII c

3,66

3,89

4,03

4,11

VIII a

3,56

3,49

3,73

3,74

VIII b

3,66

3,95

3,68

3,82

VIII c

3,7

4,01

3,71

3,77

Średnia

3,9

4,08

-

-
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Średnia ocen w szkole 2019/2020 (I półrocze – 3, 9), na koniec roku szkolnego 4,08.
Średnia ocen w szkole 2018/2019 (I półrocze – 3, 98), na koniec roku szkolnego 4,02.
Średnia frekwencja według klas:
Lp. Klasa

Średnia frekwencja

1.

Ia

97,69

2.

Ib

96,77

3.

Ic

94,44

4.

II a

94,13

5.

II b

96,9

6.

II c

95,92

8.

II d

92,62

9.

III a

93,35

10. III b

94,89

11. III c

97,2

12. IV a

92

13.

Va

96,10

14.

Vb

93,75

15.

Vc

90,38

16.

Vd

93,3

17.

Ve

91,09

18. VI a

94,05

19. VI b

93,07

20. VI c

91,82

21. VI d

93,71

22. VII a

89,74

23. VII b

93,31

24. VII c

91,24

25. VIII a

89,89
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26. VIII b

91,58

26. VIII c

95,52

Średnia frekwencja szkoły na koniec roku szkolnego 2019/2020: 93,6 %
Ilość uczniów wyróżnionych w kl. I- III – 61
W roku szkolnym 2018/2019 – 41. Wzrost o 20 uczniów. Jednak w roku szkolnym 2019/
20 na poziomie kl. I- III mieliśmy 10 oddziałów, w roku szkolnym 2018/2019 – 8
oddziałów. Obecne klasy pierwsze liczą od 24- 26 uczniów.
Liczba uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu w kl. IV- VIII – 96.
Największą grupę uczniów wyróżnionych stanowią uczniowie klas V b i V a- w ilości 14 i
10 wyróżnionych uczniów.
Liczba uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu w kl. IV- VIII i III g w roku
szkolnym 2018/2019 – 105.

Razem

5

-

-

1

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

2

6

Va

-

2

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

1

6

1

-

6

2 21

Vb

2

3

-

4

2

2

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

1

4 22

-

-

Ib

-

-

-

Ic

-

-

-

II a

-

-

-

II b

-

-

-

II c

-

-

-

II d

-

-

-

III a

-

-

-

III b

-

-

III c

-

IV a

EDB

5

-

Fizyka

-

Ia

WOS

2

J. polski
J. ang.

2

Klasa

Religia

Wych. fiz.

Informaty
ka
Technika

Matem.

Chemia

Przyroda

Biologia

Geografia

Historia

Plastyka

Muzyka

J. niem.

W roku szkolnym 2019/ 2020 razem wyróżniliśmy 157 (61 + 96) uczniów, co stanowi
27% społeczności uczniowskiej.
Liczba uczniów z ocenami celującymi na koniec semestru:

143

Vc

-

-

-

3

1

-

-

-

1

-

-

-

-

6

-

-

-

4 15

Vd

2

4

-

-

2

-

-

3

-

-

-

-

-

1

-

-

-

5 17

Ve

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

3

VI a

-

1

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

5

-

-

7

1 16

VI b

-

-

-

-

1

-

-

--

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

4

VI c

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

-

-

8

-

12

VI d

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

8

1 11

VII a

-

-

-

2

4

1

-

3

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

12

VII b

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

4

-

7

VII c

-

-

1

1

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

4

1

9

VIII a -

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

7

-

-

6

2 17

VIII b 2

1

-

-

-

2

1

3

5

-

1

1

-

2

-

-

1

3 22

VIII c 1

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

5

2 11

3 14 15 1

1

1

3 32 1

-

54 31 217

Razem 7 12 1

14 13 6

7

Na zakończenie roku szkolnego 2019/2020 wystawiono 217 ocen celujących.
Najwięcej ocen celujących - 22 wystawiono w klasach V b, VIII b i V a - 21. Najwięcej
ocen celujących zostało wystawionych z wychowania fizycznego – 54, informatyki – 32 i
religii - 31.
W roku szkolnym 2018/2019 wystawiono 281 ocen celujących.
Średnia ze wszystkich przedmiotów w szkole w roku szkolnym 2018/2019 - 4,04 w I
semestrze 2019/ 2020 – 3,81.
Średnia ze wszystkich przedmiotów w szkole w roku szkolnym 2018/2019 - 3,98, w I
semestrze 2018/ 2019 - 3,93.
Średnia ocen z przedmiotów w roku szkolnym 2019/2020 – zestawienie tabelaryczne:
Średnia
końcoworoczna

Średnia ocen za I
semestr 2019/2020

Język polski

3,65

3,48

Język obcy nowożytny – angielski

3,91

3,59

Drugi język obcy – niemiecki

3,72

3,71

Muzyka

4,68

4,56

Plastyka

4,76

4,75

Przedmiot
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Historia

3,86

3,63

Wiedza o społeczeństwie

3,76

3,47

Geografia

4,03

3,7

Biologia

3,89

3,65

Przyroda

3,52

3,24

Chemia

3,32

3,12

Fizyka

3,76

3,14

Matematyka

3,54

3,5

Informatyka

4,46

4,24

Technika

4,47

4,37

Edukacja dla bezpieczeństwa

4,07

3,66

Wychowanie fizyczne

4,91

4,46

Religia

4,47

4,36

4,04

3,81

Średnia klasy/liczba ocen razem

Liczba ocen z zachowania w roku szkolnym 2018/2019:
Razem
11
47
157
Wykaz uczniów ze stuprocentową frekwencją:
Razem – 44 uczniów ze 100 % frekwencją.
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64

Zestawienie ilości i wysokości stypendiów w Szkole Podstawowej im.
Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu od roku szk. 2017/2028 (włączenie
gimnazjum)
Stopień
Nauka
III
stopień
Nauka II

I/2017/18 II/2017/18
23 – 100
22 – 90 zł

I/2018/19
29 – 60 zł

II/2018/19
43 – 60 zł

26 – 110

28 – 100

46 – 80

48 – 80 zł

Nauka I

11 – 120

18 – 110

9 – 100

17 – 100 zł

Nauka
extra

2 – 150

4 – 170
3 – 210,
230, 240

3 – 120,
140, 160

Sport III
Sport II
Sport I

6 – 100
6 – 110

11 – 80
28 - 90
26 - 100

11 – 50
11 – 70
12 – 90

6 – 2x200,
1x220,
2x240,
1x340
8 – 50 zł
23 – 70 zł
29 – 90

I 19/20
12 - 50 zł
8 - 60 zł
9 - 70 zł
19 - 80 zł
10 - 90 zł
0 - 100 zł
3 - 110 zł
0 - 120 zł
0 - 124 zł

II 19/20
13- 100 zł
13- 120 zł
15- 140 zł
24- 160 zł
14- 180 zł
9- 200 zł
6- 220 zł
1- 240 zł
2- 248 zł

6 - 50 zł
15 - 75 zł
15 - 100

19- 100 zł
12- 150 zł
27- 200 zł

średnia
4,75
4,8
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5 i
więcej
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Sport
extra
Razem

-

2 - 170

-

62+12=74

75+67=142

87+34=121

Data
Styczeń 2018
Czerwiec 2018
Styczeń 2019
Czerwiec 2019
Styczeń 2020
Czerwiec 2020
Rok
2018
2019
2020

Ilość stypendiów
74
142
122
179
97
156

Ilość stypendiów
216
301
253

2x200,
1x220
114+65=179

Kwota wydana
8040
14460
9200
14800
7685
24524

Średnia wysokość stypendium
104,17
79,73
127,31

zł
0- 124 zł

1- 248 zł

61+36=97 97+59=156

Średnia wysokość stypendium
108,65
101,84
75,41
82,69
79,23
157,20
Środki w budżecie
22500
24000
35000

Środki wydane
22500
24000
32209

Wnioski:
- nowy system stypendialny jest bardziej przejrzysty i motywujący dla ucznia, ponieważ
stawki stypendium są znane już na początku roku szkolnego, a kwota stypendium nie jest
zależna od liczby uczniów, którzy spełnią kryteria regulaminowe
- w II semestrze roku szkolnego 2019/2020 średnia kwota stypendium wyniosła 157,25 zł
i wreszcie jest to kwota adekwatna do wysiłku i zaangażowania uczniów włożonego w
osiągniecie bardzo dobrego wyniku w nauce lub sukcesu sportowego
- zdalne nauczanie nie wpłynęło na zwiększenie liczby stypendiów
- wprowadzenie nowych zasad stypendialnych było możliwe dzięki większym środkom
przekazanym przez organ prowadzący szkołę
- w roku 2021 środki na stypendia powinny zostać utrzymane na poziomie roku 2020 (35.000
zł)

BADANIE KOMPETENCJI UCZNIÓW KLAS III
W bieżącym roku szkolnym ogólnopolski sprawdzian trzecioklasisty z Operonem odbywał się
online. Chętni uczniowie podejmowali pracę z arkuszami sprawdzianu w domu pod opieką
rodziców.
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WYNIKI EGZAMINÓW KLAS ÓSMYCH
Rok
2020

Rok
2020

Rok
2020

Wynik
szkoły
56,57

Wynik
powiatu

Język polski
Różnica
Wynik
Różnica
Miejsce w
szkoła/powiat województwa szkoła/woj. powiecie

53,77

+2,8

56,90

-0,33

9

Wynik
szkoły
44,87

Wynik
powiatu
49,17

Język angielski
Różnica
Wynik
Różnica
Miejsce w
szkoła/powiat województwa szkoła/woj. powiecie
-4,3
51,52
-6,65
8

Wynik
szkoły
43,30

Wynik
powiatu
40,65

Matematyka
Różnica
Wynik
Różnica
Miejsce w
szkoła/powiat województwa szkoła/woj. powiecie
+2,65
44,06
-0,76
5

Zestawienie wyników egzaminu ósmoklasisty 2020 w powiatach: chodzieskim,
obornickim, pilskim i wągrowieckim (wybrane szkoły)
Język polski - śr. województwa – 56,90
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nazwa szkoły
SP Mieścisko
SP Ujście
SP Szamocin
SP Margonin
SP 1 Chodzież
SP Kaczory
SP Budzyń
SP Ryczywół
SP2 Rogoźno
SP3 Rogoźno
SP 3 Chodzież
SP Damasławek
SP Gołańcz
SP Skoki

Liczba zdających
61
39
60
53
75
52
60
58
56
84
53
43
50
95

Wynik % szkoły
60,7
60,51
59,43
59,17
58,64
58,35
56,57
56,24
55,93
54,24
53,58
53,49
48,44
46,25

Wynik powiatu
52,12
56,24
53,77
53,77
53,77
56,24
53,77
53,62
53,62
53,62
53,77
52,12
52,12
52,12

Język angielski - śr. województwa – 51,52
Miejsce
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa szkoły
SP 1 Chodzież
SP Ryczywół
SP Kaczory

Liczba zdających
69
58
52

Wynik % szkoły
55,25
55,10
50,65

Wynik powiatu
49,17
46,04
50,27

SP 3 Chodzież
SP Margonin
SP Ujście
SP 3 Rogoźno
SP Mieścisko
SP Damasławek

53
53
39
58
60
19

50,64
50,45
49,72
46,31
45,85
45,79

49,17
49,17
50,27
46,04
42,83
42,83
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10.
11.
12.
13.
14.

SP Szamocin
SP Budzyń
SP Gołańcz
SP Skoki
SP 2 Rogoźno

60
60
50
96
54

45,28
44,87
42,60
37,17
33,37

49,17
49,17
42,83
42,84
46,04

Matematyka - śr. województwa – 44,06
Miejsce Nazwa szkoły
Liczba zdających Wynik % szkoły
1.
SP 1 Chodzież
75
47,32
2.
SP 3 Chodzież
53
46,21
3.
SP Ryczywół
58
44,12
4.
SP Budzyń
60
43,30
5.
SP Szamocin
60
42,75
6.
SP Margonin
53
41,53
7.
SP 3 Rogoźno
84
41,26
8.
SP Mieścisko
61
41,21
9.
SP Kaczory
52
40,88
10.
SP Ujście
39
38,74
11.
SP 2 Rogoźno
56
38,46
12.
SP Damasławek 43
37,37
13.
SP Gołańcz
50
33,88
14.
SP Skoki
96
31,93

Wynik powiatu
40,65
40,65
41,49
40,65
40,65
40,65
41,49
36,99
41,29
41,29
41,49
36,99
36,99
36,99

SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA
Konkursy kuratoryjne 2019/2020

Lp.

Nazwa konkursu

1.

Wojewódzki Konkurs
Języka Angielskiego
Wojewódzki Konkurs
Biologiczny
Wojewódzki Konkurs
Matematyczny
Wojewódzki Konkurs
Języka Polskiego
Wojewódzki Konkurs
Geograficzny
Wojewódzki Konkurs
Chemiczny
Wojewódzki Konkurs
Fizyczny

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Liczna
uczniów,
którzy
przystąpili do
konkursu
12

Zakwalifikowanie
do etapu
rejonowego

Zakwalifikowanie
do etapu
wojewódzkiego

8
9
10
12

Aleksandra Sell kl.
VIII b

6
15
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8.
9.
10.

Wojewódzki Konkurs
Historyczny
Wojewódzki Konkurs
Języka Niemieckiego
Łącznie

9
Oliwia Stepczyńska
kl. VII c
2

1
82

1 uczennica laureatka
1

Sukcesy sportowe w roku szkolnym 2019/2020
Mistrzostwa Rejonu
Pilskiego w Unihokeju
Chłopców
Mistrzostwa Powiatu w
Tenisie Stołowym

6

rejonowy

Drawsko

V m chłopcy

Szozda
Janusz

7

powiatowy

Szamocin

Szozda
Janusz

Turniej piłki nożnej
halowej w Ryczywole
Mistrzostwa Rejonu
Pilskiego w Tenisie
Stołowym
Mistrzostwa Powiatu w
Halowej Piłce Nożnej
kat. Młodzież Szkolna
Mistrzostwa Powiatu w
Halowej Piłce Nożnej
kat. Dzieci
Powiatowy turniej w
halowej piłce nożnej o
puchar Wójta Gminy
Budzyń
Finał Mistrzostw
Rejonu Pilskiego w
Halowej Piłce Nożnej
kat. Dzieci
Mistrzostwa Powiatu w
Piłce Ręcznej
Chłopców kat. Dzieci
Mistrzostwa Powiatu w
Piłce Ręcznej
Chłopców kat.
Młodzież Szkolna
Mistrzostwa Powiatu w
Piłce Ręcznej
Dziewcząt kat. Dzieci
Mistrzostwa Powiatu w

7

Ryczywół

4

między
powiatowy
rejonowy

II m - dziewczęta
młodsze
II m - chłopcy
starsi
III m - chłopcy
młodsi
I m - klasy 6

7

powiatowy

Białośliwie III m - dziewczęta
V m - chłopcy
starsi
Margonin
III miejsce

7

powiatowy

Margonin

I miejsce

Szozda
Janusz

10

powiatowy

Budzyń

I miejsce

10

rejonowy

Piła

III miejsce

Szozda
Janusz
Ostradecki
Roman
Szozda
Janusz

14

powiatowy

Budzyń

Polak
Małgorzata

14

powiatowy

Budzyń

II miejsce – awans
do zawodów
rejonowych
I miejsce – awans
do zawodów
rejonowych

14

powiatowy

Budzyń

I miejsce

Dajczak
Anna

14

powiatowy

Budzyń

I miejsce – awans

Dajczak

Ostradecki
Roman
Szozda
Janusz
Ostradecki
Roman

Polak
Małgorzata
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Piłce Ręcznej
Dziewcząt kat.
Młodzież Szkolna
Mistrzostwa Rejonu
Pilskiego w Piłce
Ręcznej Dziewcząt kat.
Dzieci
Wielkopolska Liga
Piłki Ręcznej
Dziewcząt kat.
Młodziczka

do zawodów
rejonowych

Jarosław

14

rejonowy

Budzyń

I miejsce – awans
do zawodów
wojewódzkich

Dajczak
Anna

14

wojewódzki

----------

III miejsce w
województwie

Dajczak
Jarosław

Wycieczki, wyjścia klasowe i pikniki w I semestrze roku szkolnego 2019/2020
W I semestrze 2019/2020 odbyło się szereg wycieczek i wyjazdów (21) o charakterze
edukacyjno- integracyjnym. Wyjazdy organizowane były w trakcie lekcji po skończonych
lekcjach. Uczniowie korzystali z propozycji wyjazdu dyrekcji, wychowawców i innych
nauczycieli. W I semestrze uczniowie korzystali z następujących form integracji:
1. Wyjazdy do teatru, muzeum.
2. Wycieczki tematyczno- krajoznawcze.
3. Wycieczki edukacyjne na terenie gminy Budzyń bądź nadleśnictwa Podanin.
4. Wyjścia integracyjne na bowling, wyjazdy na lodowisko.
5. Pikniki z udziałem rodziców.
6. Wyjazdy edukacyjne : Noc zawodowców.
7. Wycieczki zagraniczne – Berlin.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Klasa
Ia
Ib
Ic
II a
II b
II c
II d
III a
III b
III c
IV a
Va
Vb
Vc
Vd
Ve
VI a
VI b
VI c
VI d
VII a
VII b

Liczba wycieczek, wyjść i wyjazdów
1
1
1
1
1
1
3
2
2
3
4
5
5
1
2
1
3
3
1
1
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23. VII c
2
24. VIII a
2
25. VIII b
3
26. VIII c
3
Zaplanowane na II semestr wycieczki nie mogły się odbyć z powodu nałożonych
obostrzeń sanitarnych.
Imprezy, uroczystości i spotkania w I semestrze 2019/2020
W I semestrze 2019/2020 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,
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i pasowanie na
uroczystości,
ucznia klasy pierwszej.
spotkania
2. Wręczenie książeczek SKO uczniom klas pierwszych.
3. Apel z okazji Święta Niepodległości dla uczniów kl. IIII „Pisk Orła Białego” przygotowany przez opiekunów
S oraz spotkanie z p. Tadeuszem Matraszkiem.
4. Kolędowanie. Impreza organizowana przez Radę
Rodziców.
5. Jasełka bożonarodzeniowe.
6. Wizyta delegacji z Ukrainy.
7. Spotkanie z górnikiem.
8. Popołudnie z baśnią w kl. I a.
2. Spotkania
profilaktyczne

1.Spotkanie uczniów klas pierwszych z policjantem,
prelekcja na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły.
2.Spotkanie z przedstawicielem policji, prelekcja na
temat bezpiecznych ferii.
3.Realizacja
projektu
edukacyjnego
„Jestem
bezpieczny”.
4. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów kl. II , VI- VIII.
5.Programy profilaktyczne dla uczniów kl. VII i VIII
dotyczące mobbingu w szkole.
6.Projekt ,,Autostrada do szkoły”, adresowany do dzieci
klas nauczania początkowego. Dotyczący bezpiecznego
funkcjonowania w ruchu drogowym.
7. Profilaktyczne badanie słuchu uczniów kl. VI.
8. Zorganizowanie spotkania dla rodziców kl. I- III na
temat fonoholizmu.

3. Imprezy
finansowane przez
Radę Rodziców

1.Koncert mikołajkowy dla uczniów kl. I – IV z agencji
artystycznej Art.- Bonsai „Opowieści ze Śnieżnej
Krainy”.
2.Spotkanie z panem Tadeuszem Matraszkiem.
3.Spektakle z okazji Święta Patrona.
1.Dzień Kropki, Dzień Uśmiechu, Życzliwości i
Pozdrowień , Dzień czekolady.
2.Piżamowy Dzień.

4. Imprezy
organizowane
przez SU
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5. Udział w akcjach
charytatywnych

6. Udział w
ogólnopolskich
akcjach

7. Udział w akcjach
zacieśniających
współpracę z
innymi
instytucjami

3.Dyskoteka andrzejkowa.
1.WOŚP.
2. Akcja „Podaj łapę”.
3. „Szlachetna paczka”
4. Opatrunek na ratunek.
5.Zbiórka nakrętek dla Dominika Janowskiego.
1.Zorganizowanie „Dnia tabliczki mnożenia”,
2. Zorganizowanie Święta drzewa.
2.Zorganizowanie dnia głośnego czytania, 29.09. 2019r.
3. Udział w dziecięcym proteście klimatycznym i akcji
dotyczącej segregacji śmieci.
4. Akcja BohaterON”
1.Współpraca z nadleśnictwem Podanin. Udział w
konkursie za „Kasztany i żołędzie wiedzy Ci
przybędzie”. Wyjścia do lasu w ramach realizacji
projektu „Na szlakach budek lęgowych”.
2.Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury
(organizacja podsumowania konkursu „Mój Anioł
Stróż” i konkursu na szopkę bożonarodzeniową)
3. Projekcja filmu „ Wyprawa Magellana”.
4. Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Budzyniu zorganizowanie spotkania z Łukaszem Wierzbickim.
5. Współpraca przedstawicielami gminy Budzyń.
Uruchomienie boiska ze sztuczną nawierzchnią i dwóch
pracowni przyrodniczych.
6.Organizacja konkursu pod patronatem Wójta Gminy
Budzyń – pocztówka. Budzyń- moja mała Ojczyzna.

Zaplanowane na II semestr imprezy nie mogły się odbyć z powodu nałożonych obostrzeń
sanitarnych.
Organizacja zdalnego nauczania
1. Organizacja zdalnego nauczania następuje poprzez:
 udział w lekcji na platformie Teams ( liczebność podam później, dane spływają od
wychowawców)
 udział w lekcji na innych platformach wybranych przez nauczyciela
 nauka zdalna prowadzona jest za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz poczty
elektronicznej.
 przekazuje uczennicy instruktaż do realizowanych treści i zadań,
 przesyła karty pracy z wykorzystaniem programu One Drive,
 wysyła propozycje ćwiczeń utrwalających (e-learningowych) z wykorzystaniem aplikacji
Learning Apps,
 proponuje wybrane linki serwisu YouTube,
 korzysta z platformy edukacyjnej e-podręczniki,
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 zamieszczanie tematyki zajęć, kart pracy zadań do wykonania w e- dzienniku,
 nagrywanie i udostępnianie uczniom

filmów edukacyjnych dotyczących omawianej

tematyki,
 stosowanie oceniania kształtującego przez nauczycieli,
 uczestnictwo w akcjach charytatywnych i ekologicznych,
 zamieszczanie tekstów motywacyjnych,
 zamieszczanie materiałów ( propozycje gier, zajęć, ćwiczeń, doświadczeń) na fb,
 motywowanie i wspieranie uczniów poprzez kontakt telefoniczny lub kamerkę
internetową,
 podejmowanie

wspólnych

działań

z

rodzicami:

pieczenie,

plakaty,

prezentacje

mulimedialne,
 kontaktowanie się z rodzicami

poprzez e- dziennik,

pocztę internetową, rozmowy

telefoniczne i kamerkę internetową,
2. Dodatkowo 7 nauczycieli

z kadry uczestniczy w szkoleniu online pt. Lekcja:Enter-

projekcie cyfrowym rekomendowanym przez MEN.
3. Nie stwierdza się większych problemów w realizacji zdalnego nauczania. Na bieżąco jest
aktualizowana lista uczniów z utrudnionym dostępem do urządzeń elektronicznych. Dla
uczniów, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w lekcji online i przesyłania materiałów
ćwiczeniowych przygotowywane są karty pracy w formie papierowej. Rodzice uczniów, po
uprzednim powiadomieniu przez sekretarza szkoły, odbierają materiały ćwiczeniowe dla
swojego dziecka. Jeden uczeń z Ukrainy otrzymał używanego laptopa ( darowizna od innego
rodzica).
4. Dyrekcja szkoły, wychowawcy i nauczyciele na bieżąco informują uczniów i rodziców
o zmianach dotyczących zdalnego nauczania za pomocą e- dziennika i strony internetowej
szkoły.
5. W celu pozyskania środków na zakup komputerów dla uczniów bez dostępu do urządzeń
elektronicznych organ prowadzący szkołę złożył dwa wnioski ministerialne (20 i 16
komputerów).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020
Szkoły podstawowe 80101
Rozdział/ Paragraf - opis
paragraf
80101
Wydatki osobowe
niezaliczone do
3020
wynagrodzeń

Plan
253 592,81

Wykonanie

%
wykonania
246 417,03
97%

pozostało
7 175,78
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80101
4010
80101
4040
80101
4110
80101
4120
80101
4170
80101
4210
80101
4220
80101
4240
80101
4240
80101
4260
80101
4270
80101
4280
80101
4300
80101
4360
80101
4410
80101
4430
80101
4440
80101
4530
80101
4700

80101
6050

80101
6050

Wynagrodzenia
osobowe pracowników
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne
Składki na
ubezpieczenie
społeczne
Składki na Fundusz
Pracy
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup środków
żywności
Zakup środków
dydaktycznych i książek
Zakup środków
dydaktycznych i książek
(003011X)
Zakup energii
Zakup usług
remontowych
Zakup usług
zdrowotnych
Zakup usług
pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu
usług
telekomunikacyjnych
Podróże służbowe
krajowe

3 869 958,06

3 760 739,74

97%

109 218,32

284 533,00

284 532,70

99,9%

0,30

759 079,18

705 292,70

92,9%

53 786,48

111 143,49

66 427,75

59,76%

44 715,74

44 480,00

40 777,03

91,6%

3 702,97

80 740,00

80 321,71

99,4%

418,29

2 500,00

439,57

17,5%

2 060,43

26 900,00

25 062,48

93%

1 837,52

14 000,00

14 000,00

100%

0,00

389 548,00

356 337,45

91,4%

33 210,55

72 100,00

70 413,03

97,6%

1 686,97

7 200,00

5 993,00

83,2%

1 207,00

61 119,00

56 788,76

92,9%

4 330,24

5 000,00

4 601,53

92%

398,47

1 600,00

951,30

59,4%

648,70

Różne opłaty i składki

9 058,00

9 058,00

100%

0,00

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

228 422,00

228 422,00

100%

0,00

2 000,00

25,30

1,2%

1 974,70

4 000,00

950,00

23,7%

3 050,00

90 000,00

89 999,00

99,9%

1,00

10 000,00

9 930,00

99,3%

70,00

154

Ogółem rozdział 80101

6 326 973,54

6 057 480,08

95,7%

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Rozdział/ Paragraf - opis
Plan
Wykonanie
% wykonania
paragraf
80146
Zakup usług
25 000,00
13 319,00
53,2%
pozostałych
4300
80146
Podróże służbowe i
1 743,00
499,64
28,6%
krajowe
4410
Ogółem rozdział 80146
26 743,00
13 818,64
51,6%

Stołówki szkolne i przedszkolne 80148
Rozdział/ Paragraf - opis
Plan
Wykonanie
% wykonania
paragraf
80148
Wydatki osobowe
750,00
749,50
99,9%
niezaliczone do
3020
wynagrodzeń
80148
Wynagrodzenia
102 881,00
102 880,85
99,9%
osobowe
4010
pracowników
80148
Dodatkowe
10 959,00
10 958,09
99,9%
wynagrodzenie roczne
4040
80148
Składki na
18 908,00
18 907,83
99,9%
ubezpieczenie
4110
społeczne
80148
Składki na Fundusz
1 080,00
1 079,08
99,9%
Pracy
4120
80148
Zakup materiałów i
5 360,00
5 359,42
99,9%
wyposażenia
4210
80148
Zakup środków
169 999,00
73 556,81
43,2%
żywności
4220
Zakup usług
pozostałych
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
Ogółem rozdział 80148
80148
4300
80148
4440

269 493,46

pozostało
11 681,00
1 243,36
12 924,36

pozostało
0,50

0,15

0,91
0,17

0,92
0,58
96 442,19

923,00

922,50

99,9%

0,50

4 393,00

4 393,00

100%

0,00

315 253,00

218 807,08

69,4%

96 445,92

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80150
Rozdział/ Paragraf - opis
Plan
Wykonanie
% wykonania
pozostało
paragraf
80150
Wydatki osobowe
6 057,19
6 057,19
100%
0,00
niezaliczone do
3020
wynagrodzeń
80150
Wynagrodzenia
217 038,94
217 038,94
100%
0,00
osobowe
4010
pracowników
80150
Dodatkowe
5 500,00
5 500,00
100%
0,00
wynagrodzenie roczne
4040
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Składki na
ubezpieczenie
społeczne
80150
Składki na Fundusz
Pracy
4120
Ogółem rozdział 80150
80150
4110

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

37 126, 82

37 126,82

100%

0,00

5 317,51

5 317,51

100%

0,00

271 040,46

271 040,46

100%

0,00

Plan

Wykonanie

% wykonania

pozostało

683,75

683,75

100%

0,00

68 377,84

67 165,15

98,2%

1 212,69

69 061,59

67 848,90

98,2%

1 212,69

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 85416
Rozdział/ Paragraf – opis
Plan
Wykonanie
% wykonania
paragraf
85416
Stypendia dla
35 000,00
31 809,00
90,8%
uczniów
3240
Ogółem rozdział 85416
35 000,00
31 809,00
90,8%

pozostało
3 191,00
3 191,00

Podsumowanie wykonania planu finansowego za 2020 rok ogółem
Ogółem
Ogółem plan finansowy
na rok 2020

Plan
7 044071,59

Wykonanie
6 660 804,16

% wykonania
94,5%

pozostało
383 267,43

IX.3. Działalność Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach oraz
sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020
Uczniowie
W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach w roku szkolnym 2019/2020
uczyło się 175 uczniów w 10 oddziałach; 56 (klasy I – III) i 119 (klasy IV – VII).
Największy procent stanowili uczniowie dojeżdżający – 97 uczniów, 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 – 47
uczniów, natomiast w klasach IV-VIII – 108 uczniów. Uczniów dojeżdżających do szkoły jest
87.
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Pracownicy szkoły w roku 2020:
A. Nauczyciele
 15 dyplomowanych
 3 mianowanych
 1 kontraktowych
B. pracownicy obsługi i administracji:
Pracownicy obsługi – 3 osoby w pełnym wymiarze, 1 osoba zatrudniona w ramach Robót
Publicznych z Urzędu Pracy
Pracownicy administracji – 1 osoba w pełnym wymiarze godzin.
Działania szkoły w sferze dydaktyki i wychowania
Uczniowie mają możliwość odniesienia sukcesu poprzez udział w różnorodnych
konkursach i zawodach sportowych , takich jak:
Konkursy
Nazwa konkursu, data konkursu i osiągnięcia
10 stycznia odbył się I etap szkolnego Konkursu Mistrz Tabliczki Mnożenia, do którego przystąpiło
9 uczniów z klasy III i 7 uczniów z klasy IV. II etap odbył się 24 stycznia.
Do II etapu Konkursu Matematycznego Mistrz Tabliczki Mnożenia zakwalifikowały się 3 osoby z
klasy IIII i 4 osoby z klasy IV. Do 3 etapu konkursu zakwalifikowały się 2 osoby z klasy III i 3 osoby z
klasy IV. 2 października 2020 r. wzięliśmy udział w akcji X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Konkurs dla dzieci „Czyje to serce”

- wszystkie serca zostały przygotowane przez nauczycieli

i pracowników naszej szkoły i zamieszczone na naszej stronie internetowej. Uczniowie musieli
przyporządkować je odpowiedniej osobie.
W szkole podczas pandemii ogłoszono konkurs plastyczny

z inicjatywy Pani Bibliotekarz

„Pozdrowienia z domu”.
Za udział w IX edycji akcji Nadleśnictwa Podanin „Za kasztany i żołędzie wiedzy Ci przybędzie”
i za otrzymane 5 miejsce szkoła otrzymała w nagrodę – publikacje książkowe – lektury do biblioteki
szkolnej – łącznie 88 tytułów.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym, spotkania z kulturą
Współpraca ze środowiskiem lokalnym, spotkania z kulturą
21 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej dotyczące bezpieczeństwa w czasie ferii: podczas pobytu w domu, w czasie wyjazdów i
wówczas, kiedy spędzamy czas z kolegami na ślizgawce, w parku czy na podwórku.
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Uczniowie z klas IV i V wzięli udział w projekcie dotyczącym udzielania pierwszej pomocy. Celem
projektu było kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz
przygotowanie społeczności do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń. Projekt
skierowany był do uczniów szkół podstawowych, młodzieży oraz osób dorosłych z terenu powiatu
chodzieskiego. Jego organizatorem była chodzieska fundacja „Ukryte marzenia”, z którą współpracę
podjęła pani pedagog Karolina Binkowska. Spotkania objęły część praktyczną i teoretyczną.
Uczniowie z klas VII oraz VIII uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych dotyczących uzależnień
współczesnego świata- wzięli udział w Targach Edukacyjnych. Zwiedzali ponadpodstawowe szkoły
powiatu chodzieskiego oraz zapoznali się z proponowaną ofertą edukacyjną.
21 lutego 2020 r. obchodziliśmy ustanowiony przez UNESCO Międzynarodowy Dzień Języka
Ojczystego. Święto to służyło promocji języka ojczystego oraz uświadomieniu społeczeństwu jak ważne
jest prawidłowe posługiwanie się językiem ojczystym w życiu codziennym. Dlatego właśnie tego dnia na
lekcjach języka polskiego i lekcjach wychowawczych uczniowie podejmowali szereg działań mających za
zadanie przypomnieć wszystkim uczniom, jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego
przetrwanie: brali udział

w językowym łamaniu głowy, próbowali poskromić złożoną gramatykę,

mierzyli się z językowymi i ortograficznymi pułapkami, rozwiązywali krzyżówki, rebusy i zagadki
językowe
Nauczyciele wystawili na stronie szkoły dla najmłodszych link do filmu "Masz tę moc!". wyjaśniający
dzieciom i dorosłym pojęcia związane z koronawirusem. Materiał "Masz tę moc!"powstał we współpracy
szesnastu osób, które z dobroci serca stworzyły go dla najmłodszych.
Z powodu stanu zagrożenia epidemicznego, pani pedagog Karolina Binkowska 21 marca 2020 r.
zaangażowała się w akcję „Światowy Dzień Zespołu Downa” w formie zdalnej. Data została wybrana
nieprzypadkowo, ponieważ przyczyną wady genetycznej nazywanej trisomią 21 jest trzeci chromosom,
który doczepił się do 21 pary chromosomów. Tego dnia szczególnie promowane były prawa osób
z Zespołem Downa do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Kolorowym symbolem było założenie
skarpetek nie do pary.
Święto Konstytucji 3 Maja w naszej szkole odbyło się przez stronę internetową naszej szkoły. Mając na
uwadze kultywowanie tradycji oraz wartości patriotycznych, dzień ten poświęcony został w całości
historii uchwalenia konstytucji, jej bohaterom oraz symbolom narodowym.
Dzieci z tego względu mieli udekorować swoje okna w barwy i symbole narodowe. Zdjęcia dekoracji
mogli umieszczać w komentarzach na facebooku szkoły.
22 maja 2020 r. obchodziliśmy Dzień Patrona. Zamiast tradycyjnych lekcji nauczyciele udostępnili padlet
z materiałami dotyczącymi sławnych polskich naukowców. Nawiązali w ten sposób do ustanowionego w

158

bieżącym roku Dnia Nauki Polskiej. W uzasadnieniu ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. napisano, że
ustanowienie nowego święta państwowego „stanie się wyrazem najwyższego uznania dla dokonań
rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa”. Jako datę corocznych
obchodów tego święta wyznaczono dzień urodzin Mikołaja Kopernika w uznaniu jego wybitnych zasług
na polu astronomii. Aby podkreślić fakt, że odkrycia polskich badaczy nieraz wywierały duży wpływ na
bieg dziejów całej ludzkości, nauczyciele przedstawili sylwetki najwybitniejszych rodzimych naukowców:
Mikołaja Kopernika, Jana Heweliusza, Ignacego Łukasiewicza, Karola Olszewskiego, Zygmunta
Wróblewskiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Henryka Arctowskiego, Ludwika Hirszfelda, Jana
Czochralskiego i Stefana Banacha.
15 maja 2020 r. obchodziliśmy z uczniami Dzień Rodziny. Uczniowie mogli obejrzeć prezentację na
kanale you tube.
Akcja „Jesteśmy razem” została zaproponowana przez panią pedagog Karolinę Binkowską. Uczniowie
musieli na kolorowej kartce papieru odrysować kształt swoich dłoni i wyciąć w dowolnej ilości, im więcej
tym lepiej, przykleić je na szyby, zrobić zdjęcie i wrzucić jako komentarze pod wydarzeniem
zatytułowanym - Jesteśmy razem - na profilu szkoły na Facebooku. Akcja została zorganizowana na znak
jedności z tymi, którzy pozostają w domach, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa oraz jako
wyraz szacunku, dla tych którzy pomagają nam przetrwać ten trudny czas. Niech na świecie stanie się
bardziej kolorowo!
W czerwcu na zakończenie roku szkolnego nauczyciele szkoły przygotowali padlet poświęcony
bezpieczeństwu podczas wakacji w różnych obszarach: „Wakacje, bądź ostrożny, nad wodą, w górach,
oraz „W lesie, na wsi, na łące, Telefony alarmowe, Pierwsza pomoc” .
Z zachowaniem warunków reżimu sanitarnego odbyło się nietypowe zakończenie roku szkolnego
2019/2020, podczas którego pożegnaliśmy 23 uczniów klasy 8. Niestety ze względu na obecną sytuację
nie mogli wziąć w nim udziału ich młodsi koledzy, którzy świadectwa odbierali z sekretariatu
w wyznaczonych dniach i godzinach. Swoją obecnością uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Wójt
Gminy Budzyń pan Marcin Sokołowski, Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Koziołka Matołka
w Wyszynach pani Przemysława Kaczmarczyk oraz proboszcz parafii MB Pocieszenia w Wyszynach ks.
Bogdan Spychaj.
Ósmoklasistom towarzyszyli również rodzice. Po odśpiewaniu hymnu narodowego nastąpiło uroczyste
przekazanie sztandaru z rąk absolwentów uczniom z klas szóstych, którzy ślubowali dbać o niego,
sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować szkołę.
Nowym chorążym pocztu sztandarowego został Hubert Duda z klasy 6a, razem z nim w asyście dwie
uczennice z klasy 6b: Dominika Piątkowska i Marta Sell. Zgodnie z tradycją pani dyrektor nagrodziła
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wyróżniających się ósmoklasistów, rodzice otrzymali listy gratulacyjne za wkład włożony w rozwój
swoich dzieci oraz podziękowania za współpracę ze szkołą. Szczególne podziękowania i pochwały
otrzymała uczennica Amelia Stawowa, która zdobywała przez cztery kolejne lata tytuł Prymusa szkoły.
Wyróżnione zostały również Maja Nogalska i Matylda Ślęzak za 4 lata reprezentowania szkoły w poczcie
sztandarowym oraz Amelia Stawowa i Eliza Burzyńska za 3 lata sumiennej pracy w aktywie
bibliotecznym. Ponadto wszyscy uczniowie klasy 8 zostali absolwentami i otrzymali świadectwa
ukończenia szkoły, rozpoczynając w ten sposób kolejny etap swojego życia.
Już po raz trzeci uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w pomoc dzieciom z Afryki. Rezygnując z
jednego pączka przekazali pieniądze na dzieło fundacji Kapucyni i Misje. Pieniądze przeznaczone zostaną
na dożywianie osieroconych dzieci, pomoc medyczną dla dzieci w szpitalach, budowę dwóch studni
głębinowych, budowę nowej szkoły. W tym roku udało nam się zebrać ponad 500 zł - z czego ponad 200
zł uzbierali uczniowie klasy III.
Z okazji Tygodnia Bibliotek bibliotekarz zaproponował uczniom udział w wirtualnym escape roomie
"Tajemnica Biblioteki" Zabawa była skierowana głównie do uczniów klas VI- VIII.
Nauczyciele zachęcili uczniów najmłodszych klas i nie tylko do obejrzenia tzw. bajek pomagajek, które
mogą

pomóc

w

przezwyciężeniu

niektórych

problemów.

Niektórzy nazywają

je

“bajkami

terapeutycznymi”, inni “bajkami -pomagajkami”. Pomagajki to ciekawa nazwa, bo pokazuje, że nie trzeba
być “chorym”, żeby z nich korzystać. One są po to, by pomóc we wszystkich troskach dzieciństwa, które
każde dziecko w mniejszym lub większym stopniu ma.
W roku szkolnym 2020/2021 z okazji Narodowego Święta Niepodległości ze względu na pandemię nie
odbył się tradycyjny apel, jednak aby upamiętnić tę ważną dla Polski datę, panie Edyta Kaźmierska i
Izabela Turostowska, przygotowały padlet, zawierający materiały dla poszczególnych klas, związane z
tym ważnym dla nas świętem. Wychowawcy spotkają się tego dnia ze swoimi klasami i wspólnie
posłuchają pieśni, obejrzeli przygotowane filmy i rozwiążali zaproponowane zadania. wspólnie
odśpiewamy hymn Polski.
Szkoła wzięła udział również w kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do hymnu” 2020 i odśpiewaniu
„Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek 10 listopada o godz. 11:11. Ze względu na ograniczenia wynikające
ze stanu epidemii organizatorzy zaproponowali połączenie się za pomocą komunikatorów i zaśpiewanie
hymnu on-line. Uczniowie i nauczyciele, którzy byli tego dnia w szkole, zaśpiewali wspólnie „Mazurka
Dąbrowskiego” w danej klasie lub grupie. Pozostałe osoby, które uczyły się na odległość, połączyli się za
pomocą komunikatorów i zaśpiewania hymnu w formie on-line. Szkoła opublikowała komunik na stronie
internetowej szkoły, później udostępniła zdjęcia i film w mediach społecznościowych z oznaczeniem
#SzkołaDoHymnu.
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Szkoła wzięła udział również w projekcie „Pod biało-czerwoną”, która zakładała sfinansowanie przez
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce. Inicjatywa zakupu
zależeć miała jednak od mieszkańców gminy. Aby wziąć udział w akcji, należało zebrać odpowiednią
liczbę głosów poparcia online za pomocą serwisu gov.pl - https://www.gov.pl/web/bialoczerwona
Sposób zbiórki głosów poparcia online zakładała połączenie tradycji z nowoczesnością. Był jednocześnie
całkowicie bezpieczny dla chcących się zaangażować w zbiórkę, co w dobie pandemii ma kluczowe
znaczenie.
Uczniowie naszej szkoły z klas VI – VIII, przystąpili do realizacji projektu BohaterOn pod opieką
koordynatora Pani Edyty Kaźmierskiej. Uczniowie napisali życzenia dla Powstańców według pomysłu
uczniów biorących udział w kampanii, zgłębili tematykę Powstania Warszawskiego i losy Powstańców,
poznali relacje z tamtych wydarzeń żyjących świadków, a przede wszystkim zrozumieli przesłanie, jakie
walczący Powstańcy chcieliby pozostawić młodym Polakom.
Programy rządowe i projekty realizowane przez szkołę


Program „Mleko w szkole”, promujący picie mleka wśród uczniów, „Owoce i warzywa
w szkole”, promujący zdrowe odżywianie, realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa. Do szkoły dostarczane są 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 uczestniczą uczniowie
klas I-V szkoły podstawowej.



Dotacja celowa na zakup podręczników o wartości : 18.097,66 zł



„Umiem pływać 2020” – 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.



w ramach modułu wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
dotyczące wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły
podstawowe - zakupiono wyposażenie do kuchni i jadalni wyniosło: 30.141,25 zł, z czego
wkład własny wyniósł 6.028,25 zł z dofinansowania państwo przeznaczyło kwotę
24.113,00 zł.



Program Operacyjny Polska Cyfrowa na zakup sprzętu dla szkół.

Wraz z falą

pandemii pojawiła się konieczność nauczania zdalnego. Wiele osób borykało się z
zepsutymi laptopami, kamerkami lub mikrofonami, a te z kolei wymagane są przez kadrę
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pedagogiczną Ze względu na tą sytuację szkoła otrzymała nieodpłatnie 18 szt. laptopów
HP 255 G7 dla uczniów, w celu wypożyczenia ich uczniom szkoły. Wartość
przekazanych laptopów to 44.169,30 zł.


Otrzymaliśmy również 5 szt. laptopów HP z dofinansowania z programu Aktywna
Tablica. Wartość otrzymanego sprzętu wyniosła: 17.496,75 zł, z czego wkład własny
wyniósł: 3499,35 zł, dofinansowanie z państwa 13.997,40 zł.

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020
Egzamin ósmoklasisty pisała jedna klasa ósma w roku 2020. Poniżej wyniki szkoły na tle
powiatu i województwa z poszczególnych przedmiotów j. polskiego, matematyki,
j. niemieckiego oraz j. angielskiego w procentach:
Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w procentach

Szkoła

Powiat

Województwo

j. polski

52

54

57

matematyka

41

41

44

j. niemiecki

46

31

40

j. angielski

28

49

52

Przedmiot

Stypendium naukowe i sportowe uczniów w I i II semestrze roku szkolnego 2019/2020:
Rok
szkolny

Stypendium naukowe

Stypendium sportowe

I stopnia

II stopnia

III stopnia

I stopnia

II stopnia

III stopnia

I semestr

1

1

-

4

4

-

II semestr

4

12

14

-

-

8

2019/2020

Zajęcia pozalekcyjne
Podstawowym zadaniem szkoły wpisującym się w politykę jakości jest dbałość o dobro i
wszechstronny rozwój każdego ucznia. Dla osiągnięcia tego celu szkoła zaplanowała
następujące działania:
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- Pedagog, logopeda i inni specjaliści efektywnie przyczynili się do zapewnienia pomocy
uczniom z orzeczeniami i opiniami.
Forma zajęć psychologiczno-pedagogicznych

Lp.
1.

Porady i konsultacje

2.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

3.

Zajęcia logopedyczne

4.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

5.

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

6.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

7.

W naszej szkole rozwijali i rozwijają swoje umiejętności uczniowie na pozostałych zajęciach
pozalekcyjnych:
Pozostałe zajęcia pozalekcyjne

Lp.
1.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki kl. 8

2.

Zajęcia wyrównawcze dla kl. 3

3.

Koło informatyczne dla kl. 3

4.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl. 5

5.

Zajęcia rozwijające dla kl. 3 – koło matematyczne

6.

Zajęcia z technik uczenia się – kl. 8

7.

Zajęcia rozwijające dla kl. 6

8.

SKS

9.

Gimnastyka korekcyjna

Akcje charytatywne
Wrażliwość uczniów na krzywdę innych to bardzo ważny element działalności naszej
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
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wszystkim umiejętności dzielenia się i rezygnacji z przyjemności na rzecz drugiego
człowieka.
2. Świąteczne Kartki Dobroczynne Wielkanoc i Boże Narodzenie 2020 - w okresie
przedświątecznym Samorząd Uczniowski rozprowadzał 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.
3. Puszka zamiast kwiatka - Z taką inicjatywą wyszła wychowawczyni klasy 6a. Zamiast
tradycyjnego kwiatka na Dzień Edukacji Narodowej uczniowie przynieśli puszkę karmy,
aby wspomóc schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sułaszewie koło Margonina.
Pomysł spotkał się z ożywioną reakcją zarówno ze strony uczniów, jak i rodziców.
Pomaganie „tym najmniejszym” to znakomity przykład na to, że już od najmłodszych lat
warto uczyć miłości i szacunku do innych. Nie tylko dla ludzi, ale i zwierząt - by
zaszczepić w uczniach jak najwięcej pozytywnych wartości, uwrażliwić na nieszczęścia
i wpoić chęć niesienia pomocy potrzebującym, by uczyć przyjaznego stosunku do
wszystkich zwierząt, a szczególnie do tych, dla których domem jest niestety schronisko.
4. „Złap gwiazdora dla seniora” – tak nazywa się akcja charytatywna do której przystąpiła
nasza szkoła w ramach działań wolontariatu. Akcja trwała od 07 – 14.12.2020r.
Chcieliśmy spełnić marzenia dwóch wybranych przez nas osób – mieszkańców DPS
w Chodzieży. Z radością pragniemy poinformować, że „złapaliśmy gwiazdora” - akcja
przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. W tym trudnym okresie rodzice naszych
uczniów, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz sami uczniowie nie pozostali obojętni na
apel i otworzyli swoje serca! Udało się zebrać wszystkie potrzebne artykuły, a nawet
dużo, dużo więcej! Zaniesiemy radość, nadzieję i dobro nie tylko wybranym dwóm
osobom, ale również innym mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej.
Rozbudowa szkoły
1. W szkole 1 września 2020 r. odbyła się wyjątkowa uroczystość. Uczniowie, grono
pedagogiczne, rodzice i zaproszeni goście spotkali się nie tylko z okazji inauguracji nowego
roku szkolnego, ale przede wszystkim, aby zaprezentować rozbudowany budynek szkoły.
Niestety z powodu pandemii koronawirusa uroczystość przebiegła inaczej niż życzyliby sobie
organizatorzy. Po miesiącach ciszy, którą zagłuszały jedynie dźwięki wiertarek i młotów,
wszystkich ucieszył widok dzieci na nowych, przestronnych korytarzach szkolnych. Piękny
hol napełnił gwar rozmów uczniowskich i ich śmiech. Pełne radości, podziwu i dumy były
także oczy przybyłych gości.
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„Nowoczesna, dobrze wyposażona szkoła daję szansę pełnego rozwoju i dobrego
przygotowania do życia we współczesnym świecie”.
To motto najbardziej przyświecać będzie tegorocznym pierwszoklasistom, których w nowych
progach powitała pani dyrektor i pani wychowawczyni – Jolanta Musiał.
Szkoła powiększyła się o 3 sale lekcyjne, pokój nauczycielski, hol, gabinet pielęgniarki,
zaplecze, toaletę dla osób niepełnosprawnych ruchowo, toaletę dla chłopców, pojawiły się
nowe

pomieszczenia:

archiwum,

serwerownia

oraz

pomieszczenie

gospodarcze.

Wyremontowano kuchnię, do której zakupiono nowe sprzęty i wyposażenie, powstała
stołówka szkolna dla dzieci.
Wartość finansowa tych zadań wyniosła:
 roboty budowlane remontowe otoczenia szkoły, części pomieszczeń oraz instalacji
centralnego ogrzewania i elektrycznej znajdującej się w budynku szkoły wyniosły:
53.863,48 zł.
 dla uczniów zakupiono szafki szkolne z półką na książki, koszt zakupu wyniósł:
23.098,51 zł.
 szkoła wzbogaciła się o dygestorium szkolne DSz-3 o wartości 11.999,00 zł do sali
matematyczno-fizyczno-chemicznej, oraz szafę do klasopracowni o wartości 2.583,00
zł.
 biuro dyrektora oraz sekretariat szkoły zostały wyposażone w nowe meble biurowe
o wartości 14.900,00 zł.
 hol szkolny został zaopatrzony w nowy projektor Canon, w nowy obiektyw do
projektora oraz ekran projekcyjny ADEO za kwotę 19.987,50 zł oraz w nowe krzesła
w ilości 150 szt. o wartości 23.985,00 zł.
 pokój nauczycielski został wyposażony w nowe meble: aneks kuchenny, szafy
ubraniowe oraz szafki nauczycielskie, a także w nowe stoły i krzesła o wartości
12.256,70 zł
 nowe klasy wyposażone w nowe stoliki i krzesełka, szafy i 3 szt. monitorów
interaktywnych Optoma;
- koszt mebli: 37.822,40 zł
- koszt monitorów: 16.650,00 zł
 remont kuchni oraz jadalni w szkole w czasie wakacji wyniósł: 125.696,75 zł. –
wyremontowano pomieszczenie kuchenne i zmywalnię zgodnie z obowiązującymi
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przepisami, ponadto wydzielono osobne pomieszczenie do wydawania posiłków jako
jadalnię, zamontowano w tym celu w dawnej świetlicy mobilną ścianę akustyczną.
 zakupiono doposażenie do jadalni i nowy sprzęt gastronomiczny do kuchni oraz
zmywalni.

Firma

wykonująca

zadanie

to:

Zakład

Elektroinstalacyjny

i Ogólnobudowlany Zbigniew Smoliński, Wągrowiec, ul. Grunwaldzka 47. Zadanie to
wyniosło 30.141,25 zł, z czego wkład własny wyniósł 6.028,25, z dofinansowania
państwo przeznaczyło kwotę 24.113,00 zł.
2. Szkoła pozyskała sponsorów dla swojej działalności i zostały zakupione za to następujące
sprzęty:


20.000,00 zł otrzymaliśmy od firmy BRO MRAGO, które przeznaczono na zakup
rzutnika i ekranu na nowy hol szkolny,



3.600,00 zł szkoła otrzymała od Sołectwa Wyszyny, kwotę tę przeznaczono na sprzęt
nagłaśniający, pozostała część została opłacona ze środków własnych,



1000,00 zł przekazało na szkołę Sołectwo Bukowiec, za tą kwotę szkoła zakupiła
książki tzw. czytadła i lektury do biblioteki,



1000,00 zł przekazało Sołectwo Prosna, za które zakupiony został sprzęt sportowy stół do tenisa stołowego dla uczniów szkoły.



Od prywatnych sponsorów szkoła otrzymała koszulki sportowe z logo szkoły.

Sprawy bieżące
1. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzony gruntowny remont starych klas, w tym:
wymiana podłóg, gipsowanie, szpachlowanie ścian, wymiana oświetlenia i remont starych
toalet.
2. Wymiana nawierzchni przed wejściem do budynku szkoły.
3. Planowany jest zakup urządzenia do mycia i czyszczenia podłóg.
4. Niezbędne jest zagospodarowanie terenu zielonego wokół szkoły.
5. Odtworzenie placu zabaw.
6.

Wybudowanie zewnętrznego boiska sportowego, które umożliwi realizację zajęć
wychowania fizycznego i godzin świetlicowych na świeżym powietrzu.

7. Konieczne jest doposażenie korytarzy w tablicę informacyjną dla uczniów, rodziców
i osób z zewnątrz.
8. Budowa

parkingu

przeznaczonego

dla

rodziców,

pracowników

oraz

osób

przybywających z zewnątrz do naszej placówki.
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Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 Szkoła Podstawowa im.
Mikołaja Kopernika w Wyszynach
Rozdział Paragraf
80101

3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4530
4700
6060

80146
4300
4410
80148
80150
80153
85416

Opis
wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki zus
fundusz pracy
umowy zlecenie
zakupy materiałów i wyposażenia
pomoce dydaktyczne
zakup środków spożywczych
zakup środków dydaktycznych i
książek
zakup energii
zakup usług remontowych
badania lekarskie
zakup usług pozostałych
opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
delegacje służbowe
ubezpieczenie
odpis na ZFŚS
podatek VAT
szkolenia pracowników
zakupy inwestycyjne: szafa
chemiczne, projektor
dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
dokształt
delegacje służbowe
Stołówka
organizacja warunków spec.

zakup podręczników
3240 stypendia motywacyjne

Kwota

70 715,27
1 207 237,72
87 974,00
192 303,26
34 430,07
9 000,00
216 500,00

69 952,73
1 129
989,39
87 973,59
192 170,67
19 508,89
8 191,93
181 013,76

93,60
100,00
99,93
56,66
91,02
83,61

1 000,00

969,22

96,92

47 600,00
105 000,00
196 000,00
2 500,00
68 200,00
2 200,00
1 000,00
2 000,00
70 843,00
500,00
2 000,00

47 546,16
87 685,92
180 940,54
2 220,00
67 738,86
1 773,03
580,04
1 241,00
70 843,00
1 999,00

99,89
83,51
92,32
88,80
99,32
80,59
58,00
62,05
100,00
0,00
99,95

32 000,00

31 986,50

99,96

9 251,00

7 122,84

77,00

10 000,00
127 725,68

319,50
127 725,68

3,20
100,00

5 000,00

4 598,00
2 324
090,25

91,96

2 500 980,00

RAZEM

Wykonanie
w%

Plan

98,92

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 Szkoła Podstawowa im.
Mikołaja Kopernika w Wyszynach
Rozdział Paragraf
80101

3020

Opis
wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
dodatek wiejski

Plan

Kwota

Wykonanie
w%

70 715,27

69 952,73

98,92
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fundusz zdrowotny
ekwiwalent za pranie
ekwiwalent za okulary
4010

4040
4110
4120
4170
4210

4240
4220
4240
4260

4270

4280
4300

wynagrodzenia osobowe pracowników
wynagrodzenie zasadnicze
dodatek motywacyjny
nadgodziny
pozostałe wynagrodz.
nagrody jubileuszowe
nagrody na DEN
wynagrodzenie – obsługa
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki zus
fundusz pracy
umowy zlecenie
zakupy materiałów i wyposażenia
środki ochronne COVID
meble
art. kancelaryjne
środki czystości
art. gospodarcze
prenumerata
zakup wyposażenia do nowo
wybudowanych klas
zakup sprzętu gastronomicznego
zakup nagłośnienia
zakup szafek dla uczniów
zakup wyposażenia gabinetu dyrektora
i sekretariatu
pomoce dydaktyczne
zakup środków spożywczych
zakup środków dydaktycznych i
książek
zakup energii
zużycie energii
zużycie gazu
woda
zakup usług remontowych
konserwacja systemu alarmowego
czyszczenie przewodów spalinowych
remont kuchni i jadalni
badania lekarskie
zakup usług pozostałych
usługi pozostałe
prowizje bankowe
usługi drobne
opłaty RTV

1 207 237,72

1 129
989,39

93,60

87 974,00
192 303,26
34 430,07
9 000,00
216 500,00

87 973,59
192 170,67
19 508,89
8 191,93
181 013,76

100,00
99,93
56,66
91,02
83,61

1 000,00

969,22

96,92

47 600,00
105 000,00

47 546,16
87 685,92

99,89
83,51

196 000,00

180 940,54

92,32

2 500,00
68 200,00

2 220,00
67 738,86

88,80
99,32
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wywóz nieczystości
ścieki
przegląd kserokopiarki
okablowanie systemu alarmowego
monitoring
4360

opłaty z tyt. zakupu usług telekom.

2 200,00

1 773,03

80,59

4410

delegacje służbowe

1 000,00

580,04

58,00

4430

ubezpieczenie

2 000,00

1 241,00

62,05

4440

odpis na ZFŚS

70 843,00

70 843,00

100,00

4530

podatek VAT

4700

szkolenia pracowników

2 000,00

1 999,00

99,95

6060

zakupy inwestycyjne: szafa
chemiczne, projektor

32 000,00

31 986,50

99,96

9 251,00

7 122,84

77,00

4300
4410

dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
dokształt
delegacje służbowe

80146

0,00

500,00

80148

Stołówka

10 000,00

319,50

3,20

80150

organizacja warunków spec.

127 725,68

127 725,68

100,00

80153

zakup podręczników

80153

dotacja podręcznikowa

18 563,64

18 097,66

97,49

85416

3240 stypendia motywacyjne

5 000,00

4 598,00
2 342
187,91

91,96

RAZEM

2 519 543,64

IX.4. Działalność Przedszkola Samorządowego imienia "Koziołka Matołka"
w Wyszynach oraz analiza wykonania planu finansowego za 2020 r.
W 2020 roku do przedszkola uczęszczało 63 dzieci, które było podzielone na trzy grupy:
• KRASNALE dzieci 5- 6 - letnie - 25 osób
• BIEDRONKI dzieci 4-5 letnie – 14 osób
• PSZCZÓŁKI dzieci 3-4 letnie - 24 osoby
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W

przedszkolu

zatrudnionych

jest

7

nauczycieli,

4

pełnozatrudnionych

i

3

niepełnozatrudnionych. W przedszkolu zatrudnione są dwie woźne, kucharka i intendentka.
Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00 w godzinach 8-13 pobyt dzieci jest
darmowy, każda rozpoczęta godzina przed 8 i po 13 to dodatkowa złotówka.
Przed zawieszeniem zajęć z powodu pandemii przedszkole zorganizowało Dzień Babci
i Dziadka. Zajęcia zostały zawieszone 13 marca 2020 roku. Praca dydaktyczna przebiegała w
formule pracy zdalnej. Przedszkole nie wznowiło pracy w maju 2020 r, choć była taka
możliwość, z braku zainteresowania ze strony Rodziców.
Nowy rok szkolny rozpoczął się

1 września 2020 r w reżimie sanitarnym. W dniach

23.10.2020 – 31.10.2020 nauczyciele przedszkola przebywali na kwarantannie. Praca
dydaktyczna realizowana była w formie pracy zdalnej.
Uroczystości wewnątrzprzedszkolne:
- Dzień Przedszkolaka,
- Święto pyry,
- Święto Drzewa,
- Spotkanie z jaszczurką Agawą Brodatą,
- Święto Odzyskania niepodległości,
- Andrzejki (każda grupa w swojej sali),
- Spotkanie z Mikołajem,
- wigilia przedszkolna.
Przed wybuchem pandemii występowali aktorzy teatrzyku edukacyjnego z przedstawieniem
„Mały Patriota”
W dobie pandemii przedszkole zapewnia dostęp do przedstawień online.
Najbliższe plany gospodarcze dotyczą:
- monitor interaktywny,
- laptop do tablicy interaktywnej,
- usługi informatyczne,
- przeglądy 5 letnie: budynku, instalacji elektrycznej i instalacji piorunochronnej,
- założenia wewnętrznego oświetlenia ewakuacyjnego,
- założenie wewnętrznego hydrantu.
Dwie ostatnie pozycje są wynikiem kontroli Państwowej Straży Pożarnej
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Plan wydatków budżetowych na 2020 rok zawierał:

Wynagrodzenia osobowe:
- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi - 8 osób pełnozatrudnionych i 3 osoby
niepełnozatrudnione,
- dodatek motywacyjny,
- godziny ponadwymiarowe - 13,
- fundusz nagród (z okazji Dnia Edukacji Narodowej),
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - tzw. "13" dla wszystkich pracowników
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - nauczyciele, obsługa, emeryci.
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło):
- opieka nad piecem gazowym 18,30 zł x 5 godzin x 7 miesięcy = 640,50 zł
- wykonywanie prac związanych z pielęgnacją zieleni na terenie przedszkola – 17,00 zł x 32
godziny x 7 miesięcy = 3.808,00 zł
- prowadzenie strony BIP i ewidencjonera (elektroniczna obecność) – 20,00 zł

x 20 godzin

= 400,00 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia:
- artykuły papiernicze,
- środki czystości,
- artykuły gospodarcze,
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego,
- zakup tablicy interaktywnej ceramicznej + projektor Epson – 6.643,15 zł
- zakup moskitier – 525,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne Brother – 1.299,00 zł
- elementy do ścieżki sensorycznej – 2.000,00 zł (Sołectwa Bukowiec – Wyszyny po 1.000,00
zł),
- ogrzewacz elektryczny pionowy do łazienki dla dzieci – 595,00 zł,
- dysk zewnętrzny i oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych – 588,00zł
- lampa bakteriobójcza w związku z zapobieganiem COVID – 19 – 750,30 zł,
- parownica w związku z zapobieganiem COVID – 19 – 649,00 zł,
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- laptop LENOVO – 2.649,00 zł,
- wymienny podajnik do wody (kuchnia) – 1.248,99 zł,
- zamrażarka Kernau – 1.699,00 zł,
- termometr bezdotykowy w związku z zapobieganiem COVID – 19 – 249,00 zł.
Zakup pomocy naukowych, książek i zabawek – 6.022,15 zł
Zakup usług remontowych:
- malowanie kuchni i zaplecza – 11.138,88 zł
- czyszczenie przewodów spalinowych i dymnych i wentylacyjnych – 375,15 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,
- obsługa programu Ewidencjoner (ewidencja dzieci) – 2.200,00 zł
- ochrona danych osobowych IODO – 2.200,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 3.369,60 zł,
- roczny przegląd placu zabaw i budynku przedszkolnego – 1.107,00 zł
- usługi BHP i p-poż – 1.200,00 zł
- opracowanie dokumentacji dla zadania „Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne w budynku
Przedszkola Samorządowego imienia „Koziołka Matołka” w Wyszynach – 1.845,00 zł,
- wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych – 1.020,90 zł,
- opieka autorska nad portalem BIP – 590,40 zł
- licencja na aktualizację oprogramowania SPUTNIK – 1.771,20 zł,
- naliczenie opłat za korzystanie ze środowiska, wyliczenie emisji – 369,00 zł
Dokształcanie:
- szkolenie dla dyrektorów - Podsumowanie półrocza nadzoru pedagogicznego (styczeń 2020
- dyrektor),
- szkolenie rady pedagogicznej – „Matematyka w ruchu” (styczeń 2020 – 3 nauczycielki),
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- warsztaty dla nauczycieli - "Show pedagogika cz. 2 – „Stwórz w grupie 7 pedagogicznych
nawyków” – (luty 2020 – 2 nauczycielki),
- szkolenie rady pedagogicznej – „Praca online a realizacja przez nauczyciela podstawy
programowej wychowania przedszkolnego” (marzec 2020 – 4 nauczycielki),
- szkolenie dla nauczycieli - "Akademia nauczyciela i dyrektora przedszkola. Planowanie i
dokumentacja w roku szkolnym 2020/2021” (czerwiec 2020 – 4 nauczycielki),
- warsztaty dla nauczycieli – „Edukacja zdalna w nauczaniu przedszkolnym – założenia,
metody pracy, praktyka” (czerwiec 2020 – 3 nauczycielki).

IX.5. Działalności Przedszkola Samorządowego im. ,,Misia Uszatka” w Budzyniu oraz
analiza wykonania planu finansowego za 2020 r.
Informacje ogólne o przedszkolu:
W roku szkolnym 2020/2021 do Przedszkola Samorządowego im. ,,Misia Uszatka” w
Budzyniu uczęszcza 217 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 odziały w Sokołowie Budzyńskim i Dziewokluczu
mają oddziały mieszane 3,4,5,6 latki.
Grupy liczą od 20-25 dzieci na os.Wierzbowym, natomiast na os.Wierzbowym 7 (oddziały w
szkole 17,20,25 dzieci) i oddziały zamiejscowe (16 dzieci) są mniej liczne.
Przedszkole mieści się w czterech placówkach: os.Wierzbowe 7A - 5 grup, os.Wierzbowe 7
(oddziały szkoła) - 3 grupy

oraz zamiejscowe oddziały w Dziewokluczu i Sokołowie

Budzyńskim po jednej grupie.
Podział dzieci wg rocznika wygląda następująco:
2,5 latki - 9
3-latki - 50
4-latki - 53
5-latki - 41
6 latki - 64
Dwa posiłki jedzą wszystkie dzieci w Budzyniu, kuchnia wydaje 112 podwieczorków.
Liczba dzieci, które uczęszczają do przedszkola wg godzin:
5 godzin - 41
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6 godzin - 57 ( w tym Sokołowo B. i Dziewoklucz)
7 godzin - 54
8 godzin - 42
9 godzin - 22
W związku z panującą pandemią od 12 marca 2020 r. zawieszono zajęcia w przedszkolu.
Zajęcia zostały zawieszone w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Plan finansowy za 2020 r. przedszkola został zrealizowany zgodnie z § planu na 2020 r .
- wynagrodzenia pracowników ,składki ZUS,fundusz pracy, umowy zlecenie,
- 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
wykorzystane

76.000,00
75. 429,14

wykonanie 99,25%
• roboty ziemne i brukarskie,prace przy placu zabaw
• konserwacja windy
• przebudowa instalacji elektrycznej
• naprawa instalacji wodno kanalizacyjnej
• pozostałe remonty
Zakup materiałów i wyposażenia:
wykorzystane

124.300,00
123.020,55

wykonanie 98,97%
•

komputer z oprogramowaniem

•

węgiel

•

projektor i ekran

•

artykuły kancelaryjne
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•

środki czystości

•

artykuły gospodarcze

•

meble do sal przedszkolnych( oddziały Szkoła)

•

tonery do drukarek

•

kosiarki ( Budzyń,Sokołowo)

•

środki ochrony COVID

•

wykładziny do sal w szkole

•

szafki do szatni w budynku szkoły

•

garaż

•

lampy bakteriobójcze

zakup pomocy dydaktycznych:

32.800,00

wykorzystane

32.736,39

wykonanie 99,81 %
• gry,puzzle,zabawki,plansze,książki,
• projektory z okablowaniem (sale szkoła)
• tablice multimedialne ( sale szkoła)
Zadanie: montaż napędu dwuskrzydłowego do drzwi ewakuacyjnych

19 600,00

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla oświetlenia awaryjnego
wykorzystane 17 611,14
wykonanie 89,85%
Stołówka:
wykorzystano:

58.690,00
54.267,76

wykonanie: 92,47%
zakup wyposażenia:
•

termosy i pojemniki transportowe

•

stoły

•

szafa chłodnicza

•

szatkownica

•

kotleciarka elektryczna

•

drobne zakupy

Zadanie: kocioł warzelny

14.210,00
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wykorzystano:

14.206,50

wykonanie: 99,98 %

Zadanie:
Przebudowa systemu wentylacji pomieszczeń kuchni

33.100,00

wykorzystane:

33.007,05

wykonanie 99,72%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli :

6.355,00

wykorzystano:

6.000,13

wykonanie: 94,42%
• dokształt

5.492,00

• delegacje służbowe

508,13

Inna działalność:
- realizacja programów autorskich i innowacji pedagogicznych,
- wydanie 4 razy w ciągu roku gazetki przedszkolnej dla dzieci i rodziców – kwartalnik,
- doskonalenie zawodowe w ramach WDN,
- współpraca z innymi placówkami Chodzież,Wyszyny,Stróżewo -w ograniczonym zakresie
w związku z pandemią,
- udział dzieci w konkursach plastycznych powiatowych, rejonowych, ogólnopolskich,
- udział w akcjach - zbiórka karmy do schroniska, zbiórka puszek, nakrętek, Góra Grosza itd.
promocja zdrowego stylu życia – Sanepid, dietetyczka online,
- zapraszanie ekspertów do przedszkola - obecnie online,
- Dzień Patrona,
- Dzień przedszkolaka,
- inne uroczystości zaplanowane zgodnie z kalendarzem przedszkolnym na rok szkolny,
- udział w teatrzykach i koncertach – online,
- spotkania autorskie -współpraca z Biblioteką Publiczną w Budzyniu,
oraz wiele innych podejmowanych w ciągu roku inicjatyw

jednak ograniczonych

obostrzeniami epidemiologicznymi,
- rozprowadzenie sieci internetowej w przedszkolu,zainstalowanie aplikacji TEAMS
umożliwiającej nauczycielom pracę zdalną z dziećmi oraz z rodzicami,
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- wyposażenie sal ( oddziały w szkole) w tablice multimedialne i laptopy do pracy
dydaktyczno – wychowawczej,
- remont pomieszczeń kuchennych w przedszkolu i szkole w związku z ze zmianą w zakresie
pracy kuchni i stołówki. Przedszkole przygotowuje obiady dla Przedszkola oraz dla Szkoły
Podstawowej w Budzyniu. Łącznie ponad 400 obiadów,
- przeniesienie oddziałów przedszkolnych z ul.Przemysłowej

do oddziałów ( w szkole)

w związku ze złym stanem technicznym budynku,
- remont parteru Szkoły poprzez przystosowanie pomieszczeń dla dzieci przedszkolnych
- 3 sale z łazienkami, wspólna szatnia w holu, gabinet logopedy/terapeuty, pomieszczenie
socjalne dla pracowników, toaleta, magazyn gospodarczy,
- remont szatni ( malowanie,wymiana okien) w oddziale zamiejscowym w Dziewokluczu –
sfinansowany w części ze środków Fundusu Sołeckiego.

177

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.
Ze względu na pandemię Covid-19 w roku 2020 działalność kulturalna była bardzo
ograniczona. Decyzją rządu imprezy kulturalne zostały zawieszone od marca do czerwca oraz
od listopada do końca grudnia 2020 roku.
Styczeń
05.01.20120 r. – Koncert Noworoczny podczas, którego wystąpili Julia Stolpe z zespołem,
soliści ze Studia Piosenki GOK, Budzyńska Orkiestra Dęta oraz formacja mażoretek PAMAR-SZE z Rogoźna
12.01.2020 r. – 28. Finał WOŚP w GOK odbył się „Festyn Rodzinny łącznie zebrano kwotę 96.938,00 zł
27.01 – 07.02.2020 r. – Ferie zimowe w ramach, których odbyło się szereg zajęć m.in.
* przez całe dwa tygodnie można było nabywać umiejętności gry w tenisa stołowego, które
zakończyły się Turniejem a jego zwycięzców nagrodzono medalami i dyplomami
* codziennie odbywały się zajęcia komputerowe, na których oprócz zdobywania wiedzy
informatycznej można było się doskonale bawić * dużym zainteresowaniem cieszyły się
zajęcia plastyczne w glince ceramicznej
* chętnie odwiedzane było kino, które swoim bajkowym repertuarem przyciągnęło sporo
widzów, zarówno z Budzynia, jak i okolicznych miejscowości
* wiele osób skorzystało z zajęć wokalnych pn. "Śpiewać każdy może", podczas których
miłośnicy muzyki mogli spróbować swoich sił w śpiewie

178

* pasjonaci piłki mieli okazję wzięcia udziału w Turnieju Piłki Halowej Młodzieży
* dla zwolenników gier planszowych odbył się Zimowy Turniej Warcabów oraz Turniej
Szachowy
* dla najmłodszych zorganizowany został balik karnawałowy, na którym była moc atrakcji i
konkursów, dużo słodkości i drobnych upominków.
Marzec 08.03.2020 r. – Z okazji Dnia Kobiet zorganizowany został koncert udziałem zespołu
Men’s Lounge Trio
Festiwal ,,Wesołe Nutki” Garby – udział dzieci ze Studia Piosenki GOK pod kierunkiem
Krystyny Świniarskiej Kwiecień
Jak co roku Stowarzyszenie Razem Dla Budzynia przygotowało stół Wielkanocny, celem
kultywowania tradycj ludowych
Maj 26.05.2020 r. – Odbył się koncert online, na którym wystąpiła Kasia Popowska
Czerwiec 10.06.2020 r. – Koncert online, na którym wystąpił Paweł Tur
Festiwal ,,Wschodzących Gwiazd” w Owińskach. Udział w warsztatach grupy wokalnej
z GOK, które odbywały się cyklicznie co tydzień przez 3 miesiące.
Listopad 11.11.2020 r. – Koncert online, na którym wystąpili GOŚCIE COVER BAND
Acoustic Trio Z okazji Mikołajek dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury wystąpiły na scenie w
reżimie sanitarnym w Owińskach. Grudzień 20.12.2020 r. – Koncert świątecznonoworoczny w formie online, na którym wystąpił Krzysztof Koniarek
Festiwal Kolęd i Pastorałek w formie online w Szczecinie - z udziałem wokalistów ze
Studia Piosenki GOK Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dzieci pod kierunkiem Pani
Krystyny Świniarskiej wzięły udział w koncercie online w Owińskach.
Stowarzyszenie Razem Dla Budzynia, jak co roku upiększyło choinkę ozdobami ręcznie
wykonanymi w holu Gminnego Ośrodka Kultury
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HARMONOGRAM ZAJĘĆ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BUDZYNIU
Zajęcia 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.
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, 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

wykonują

na

różnych

uroczystościach

okolicznościowych i przeglądach chorów.
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Zajęcia zespołu tanecznego „IMPRESJA”
Prowadzone przez panią Hannę Liszowską, dwie grupy taneczne skupiają 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.
Kapela 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 poprzez haftowanie,
wykonaniu robótek na iglicach, szydełku, decoupage itp. wykonują dekoracje świąteczne oraz
reprezentują prace na różnych

uroczystościach i festynach w powiecie chodzieskim.

Zespół folklorystyczny „TOLIJA”
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.
Zajęcia plastyczne
Odbywają się w każdy poniedziałek. Są to zajęcia dla dzieci, które pod okiem instruktorki
Anny Zaranek wykonują prace manualne różnymi technikami (od malowania do
przestrzennych form z różnych materiałów).
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Kino ,,Mewa”
W 2020 r. odbyły się 134 seanse filmowe z udziałem 3027 widzów.
Wyświetlone zostały 33 tytuły filmów, z których największą popularnością cieszyły się: - 365
Dni - 694 widzów - Psy 3 - 298 widzów - Swingersi – 235 widzów.
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.
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.
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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
Biblioteka 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 Budzyń.
 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 (obecnie była) 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).
Osoby zajmujące się działalnością punktów bibliotecznych nie są etatowymi pracownikami
biblioteki. Pracują na zasadzie umowy - zlecenia.
Zbiory biblioteczne
W trosce o właściwy kształt zbiorów bibliotecznych 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
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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 - informacyjne i poradniki prawnicze.
Każdego roku przybywa także w bibliotece nowości z zakresu literatury popularno-naukowej,
podróżniczej i historycznej.
W 2020 roku ogółem nabyte zostały 2.763 zbiory (za kwotę 71.063,00 zł),
w tym: -715 książek beletrystycznych dla dzieci i młodzieży
- 1.630 książek beletrystycznych dla dorosłych,
- 360 książek popularnonaukowych,
- 58 zbiorów audiowizualnych.
Dodatkowo w 2020 r. w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" biblioteka nasza otrzymała kwotę 11.750,00 zł,
za którą kupionych zostało 410 książek.
Zbiory Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2020 roku liczyły ogółem 42.818 jednostek
inwentarzowych, w tym:
- biblioteka w Budzyniu - 31.571 jedn. inwentarzowych,
- filia w Wyszynach - 11.147 jedn. inwentarzowych.
W skład zbiorów bibliotecznych wchodzą:
-11.811

woluminów z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży

-17.216

woluminów z literatury beletrystycznej

-13.691

woluminów z literatury popularnonaukowej

w tym: 1.347 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).

Czytelnicy
W placówkach bibliotecznych w minionym roku ogółem zarejestrowanych zostało 1.635
czytelników, w tym :
- w Budzyniu
- w Wyszynach

1.250 czytelników,

-

385 czytelników (stanowi to 19,5 % na 100 mieszkańców).
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Podział czytelników wg wieku: Podział czytelników wg zajęcia:
do lat 5

-114 osób

robotnicy

-158 osób

6-12 lat

-328

rolnicy

-57

13-15 lat -177

prac. umysłowi

-174

16-19lat -142

uczący się

-685

20-24lat -129

studenci

-74

25-44lat -336

inni zatrudnieni

-108

45-60 lat -171

niepracujący

-379

pow. 60 lat -238
(w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił spadek o 519 czytelników).
Wypożyczenia
W ciągu 2020 roku łącznie zarejestrowych zostało 19.554 odwiedzin, w tym w wypożyczalni
12.513 odwiedzin.
Wypożyczono 30.383 zbiorów,
w tym:
-literatury dla dzieci i młodzieży

-9.349 woluminów

-literatury dla dorosłych

-15.562 woluminów

-literatury niebeletrystycznej

-4.472 woluminów

-czasopism nieoprawnych

-1.902 jednostek

-zbiorów audiowizualnych

-3.390 jednostek

(w 2020 roku nastąpił spadek wypożyczeń o 8.396 zbiorów)
Stałą formą współpracy pomiędzy czytelnikiem, a biblioteką jest dostarczanie książek przez
bibliotekarzy

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. W 2020 roku w bibliotece w Wszynach został również wdrożony
system biblioteczy SOWA2/MARC21 dzięki czemu obie placówki i ich zbiory są widoczne
w katalogu polskich bibliotek.
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.
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W zakresie upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży biblioteka współpracuje
głównie ze szkołami i przedszkolami.
W 2020 roku organizacja wydarzeń czytelniczych ze względu na panującą pandemię była
znacznie ograniczona, jednak w okresie do 15 marca i w czasie zmniejszenia obostrzeń udało
się zorganizować:
Spotkania autorskie
- spotkanie z Robertem Gondkiem – znanym podróżnikiem i fotografem przyrody,
tematem spotkania była „Afryka – ogromy, tajemniczy i ciekawy kontynent”,
- trzy spotkania online z Romanem Pankiewiczem –pisarzem i podróżnikiem,
- dla przedszkolaków „5 ważnych zawodów”,
- dla dzieci klas I-III „5 zawodów kultury i oświaty” (wersja pol.-ang.),
- dla dorosłych „Islandia –trzeci żywioł”
Wycieczeki

do

biblioteki,

wycieczki

organizowane

są

przede

wszystkim

dla

przedszkolaków. Mają one na celu ogólne zapoznanie dzieci z biblioteką, rozbudzanie
zaineresowań czytelniczych i zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki.
W minionym roku bibliotekę w Budzyniu odwiedziły

3 grupy dzieci z Przedszkola

Samorządowego im. Misia Uszatka, dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Mały Odkrywca”
oraz dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Akademia Gzuba” z Józefowic. Natomiast filia w
Wyszynach gościła przedszkolaków z miejscowego Przedszkola Samorządowego im.
Koziołka Matołka.
W trakcie 2020 r. zorganizowano:
- konkurs plastyczny dla pierwszoklasistów na zakładkę do książki,
- Balik Karnawałowy - dla dzieci na zakończenie ferii zimowych w GOK, w rolę wodzireja
wcielił się aktor Piotr Witoń z Poznania.
- ,,Spotkanie Budzyńskich Marii” jest to impreza integracyjna z elementami literackimi.
Oprócz bieżących ciekawostek na temat imienia Maria uczestniczki poznają życie i twórczość
sławnych Marii – uczonych i pisarek oraz literaturę na ten temat, III Spotkanie Budzyńskich
Marii odbyło się 28 sierpnia w GOK. Ponieważ to spotkanie odbyło się w stylu hawajskim
Marie wysłuchały kilku ciekawostek na temat Hawajów i obejrzały krótką prezentację o tym
fascynującym archipelagu, (najmłodsza uczestnicząca w spotkaniu Maria, Marysia Kowalska
miała 2,5 miesiąca),
- Narodowe Czytanie, Biblioteka Publiczna w Budzyniu od wielu lat bierze udział
w ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania”. W 2020 roku miłośnicy literatury spotkali
się wyjątkowo nie w pierwszą sobotę miesiąca, a w czwartek 3 września. Fragmenty
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„Balladyny” były czytane z podziałem na role przez pracowników Gminnego Ośrodka
Kultury.
- Dzień Głośnego Czytania z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania
zorganizowany został event literacko-muzyczny podczas, którego czytane były fragmenty
utworów Janiny Porazińskiej. Czytanie poszczególnych fragmentów przeplatane było
piosenkami w wykonaniu solistów ze Studia Piosenki GOK. Wydarzeniu towarzyszyły różne
atrakcje, przeznaczone głównie dla najmłodszych : kącik malowania ciała, zamek dmuchany i
zjeżdżalnia. Dla wszystkich natomiast panie ze Stowarzyszenia „Razem dla Budzynia”
przygotowały mini-kawiarenkę ze słodkościami i napojami.
- Mikołajki dla dzieci - spotkania czytelnicze dla dzieci obejmujące warsztaty twórcze
online, czytanie fragmentów bajek o świętach i zabawy słowno-ruchowe.
„Mała Książka – Wielki Człowiek”

od trzech lat biblioteka nasza bierze udział

ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo, III edycja projektu, która rozpocząła się we
wrześniu 2020 i trwa do czerwca tego roku,skierowana jest dla dzieci w wieku 3-6 lat. 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.
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XI. CHARAKTERYSTYKA LOKALNEGO SEKTORA
GOSPODARCZEGO
Na podstawie danych dostępnych z ,,Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej” oraz danych GUS w Gminie Budzyń w roku 2020 prowadziło działalność
gospodarczą 677 przedsiębiorców (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).
Zgodnie z danymi GUS w rejestrze REGON w 2020 r.

na terenie Gminy Budzyń

zarejestrowanych było ogółem 811 podmiotów gospodarki narodowej ogółem. 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.
W związku z globalną pandemią COVID-19 po latach bardo dobrej koniunktury dla mikro,
małych i średnich firm

w 2020 r. nasze przedsiębiorstwa były zmuszone do działania

w wyjątkowo trudnych warunkach pandemii. Sytuacja wymagała szybkiego i elastycznego
dostosowywania się naszych przedsiębiorców do nowych realiów wykonywania działaności
gospodarczej.
Poniższa tabela zawiera szczegółowe dane dotyczące działalności gospodarczej w 2020 roku
na terenie Gminy Budzyń.
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sektor prywatny - fundacje

2020
[-]
11
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
[-]
9
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
[-]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
[-]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
[-]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
[-]
794
11
529
36
18
6
15
20
16
26
34
28
2020
[-]
677
10
449
29
14
5
14
18
16
22
29
23
2020
[-]
56
0
43
4
1
0
1
0
0
1
3
3
2020
[-]
6
0
4
1
1
0
0
0
0
0
0
0
2020
[-]
13
0
10
1
0
0
0
0
0
0
1
0
2020
[-]
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2020
[-]
21
1
12
0
1
0
0
1
0
1
1
1

9
49
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
9
46
9
39
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3

sektor prywatny stowarzyszenia i organizacje
społeczne

sektor prywatny - spółki
handlowe z udziałem kapitału
zagranicznego

sektor prywatny - spółki
handlowe

sektor prywatny - osoby
fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą

sektor prywatny - ogółem

sektor publiczny - spółki
handlowe z udziałem kapitału
zagranicznego

sektor publiczny - spółki
handlowe

sektor publiczny przedsiębiorstwa państwowe

sektor publiczny - państwowe i
samorządowe jednostki prawa
budżetowego

sektor publiczny - ogółem

podmioty gospodarki
narodowej ogółem

Nazwa

sektor prywatny - spółdzielnie

Gmina Budzyń
Brzekiniec
Budzyń
Bukowiec
Dziewoklucz
Grabówka
Kąkolewice
Nowe Brzeźno
Ostrówki
Podstolice
Prosna
Sokołowo
Budzyńskie
Wyszynki
Wyszyny
2020
[-]
811
11
543
36
18
6
15
20
16
26
34
28
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XII. STAN BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA
TERENIE GMINY BUDZYŃ W 2020 R.
Nad stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Budzyń czuwają
funkcjonariusze Komisariatu Policji w Margonine oraz Komendy Powiatowej Policji
w Chodzieży.
Komisariat Policji w Margoninie, obejmuje swoim zasięgiem działania teren Miasta
i 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 pełnia policjanci – dzielnicowi z tego
rejonu oraz funkcjonariusze Zespołu patrolowo-Interwnecyjnego.
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 policjancji z KPP w Chodzieży, w tym z Wydziału
Kryminalnego, Wydziału Prewencji i RD – najczęściej są to funkcjonariusze Ogniwa Ruchu
Drogowego.
Przedstawione w niniejszej analizie dane odnosza się zarówno do zdarzeń zaistniałych na
terenie miejscowości Budzyń oraz gminy Budzyń, zgodnie z podziałem administracyjnym
obowiązującym w roku 2020.
Postępowania przygotowawcze
W roku 2020 na terenie działania Komisariatu policji w Margoninie wszczęto
328 postępowań, tj. o 76 postępowań mniej niż w roku 2019.
Spośród wszystkich przeprowadzonych postępowań 133 sprawy dotyczyły przestępstw
popełnionych na terenie gminy Budzyń (mniej o 15 spraw niż w roku 2019).Liczba
przestępstw wykrytych wyniosła 108 – wypracowana wykrywalność ogólna wynosiła 81,20
%. Natomiast liczba osób podejrzanych wynosiła 93, w tym 4 osoby nieletnie.
Na terenie gminy Budzyń łącznie zatrzymano na tzw. „gorącym uczynku” 49 osób (w roku
2019 zatrzymano 41 osób). Należy podkreślić, że funkcjonariusze Zespołu Dzielnicowych
w Budzyniu dokonali 17 zatrzymań spośród ogólnej liczby wszystkich zatrzymań na tzw.
„gorącym uczynku”. Ponadto zatrzymano 10 osób poszukiwanych.
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Na terenie gminy Budzyń policjancji zatrzymali 29 nietrzeźwych kierujących (20 w roku
2019), 1 kierującego po użyciu alkoholu, a także 1 osobę, która już wcześniej została skazana
za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
i prowadziła pojazd w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego
w związku ze szkazaniem za przestępstwo.

Zdarzenia drogowe
W 2020 roku na terenie gminy Budzyń odnotowano:
- 8 wypadków drogowych (9 w roku 2019), w których zgninęły 2 osoby (2 w roku 2019)
- 9 osób doznało obrażeń ciała (12 w roku 2019)
- 63 kolizje drogowe (76 w roku 2019)

Wykroczenia
Mieszkańcy z terenu gminy Budzyń dopuszczali się również naruszania 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 2020 policjancji
Zespołu Dzielnicowych w Budzyniu nałożyli 119 mandatów karnych w związku
z ujwnionymi wykroczeniami, co stanowi wzrost o 20 nałożonych mandatów karnych
w porównaniu z rokiem 2019.

Interwencje
Ogólna liczba przeprowadzonych w 2020 roku interwencji policyjnych na terenie gminy
Budzyń wyniosła 1 296 (tj. o ponad 500 więcej niż w roku 2019). Spośród wszystkich
odnotowanych

interwencji

funkcjonariusze

Zespołu

Dzielnicowych

w

Budzyniu

interweniowali w 178 przypadkach. Natomiast pozostałe interwencje obsługiwali inni
policjancji z KP w Margoninie I KPP w Chodzieży.
W 209 przypadkach były to interwencje w miejscach publicznych i domowe,
w 111 przypadkach interwencje związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym,
w 100 przypadkach interwencje związane z zaistnieniem przestępstwa, a 44 interwencje
należały do kategori „inne”.
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Należy

również

nadmienić,

że

spośród

wszystkich

zaistaniałych

zdarzeń

i podejmowanych interwencji na terenie gminy Budzyń 830 dotyczyło czynności
wykonywanych w związku z wprowadzeniem na terenie RP stanu epidemii SARS CoV-2. Do
najczęściej wykonywanych zadań w tym zakresie należały kontrole osób objętych
kwarantanną i izolacją domową, jak również kontrole przestrzegania przepisów w zakresie
ustanowionych zakazów i nakazów, w tym dotyczących zakrywania ust i nosa, zakazu
zgromadzeń, czy ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Interwencje
te, w szczególności na terenie gminy podejmowane były głównie przez policjantów Zespołu
Dzielnicowych w Budzyniu.
Spośród wszystkich przeprowadzonych interwencji domowych i publicznych 14 osób
w stanie nietrzeźwości zostało przewiezionych i umieszczonych w Pomieszczeniu dla Osób
Zatrzymanych lub Doprowadzonych w celu Wytrzeźwienia w Komendzie Powiatowej Policji
w Chodzieży. Oznacza to, że w celu wytrzeźwienia doprowadzono o 4 osoby mniej niż w
roku 2019.
Należy również nadmienić, że na terenie gminy Budzyń sporządzonych zostało 16 tzw.
„Niebieskich Kart”, dotyczących sytuacji związanych z występowaniem przemocy w rodzinie
(11 niebieskich Kart w roku 2019). Natomiast policjancji Zespołu Dzielnicowych w Budzyniu
sporządzili 8 wniosków do GKRPA.
W 2020 roku Dzielnicowi Zespołu Dzielnicowych w Budzyniu odbyli 96 spotkań ze
społecznością lokalną (w roku 2019 dobyli 151 spotkań). Należy nadmienić, że spadek liczby
przeprowdzonych spotkań wiąże się z ograniczenaimi w zwiazku z wystąpieniem na terenie
kraju stanu epidemii SARS CoV-2.
Dzielnicowi Zespołu Dzielnicowych w Budzyniu w roku 2020 przeprowadzili 1 007
wywiadów i ustaleń, w tym między innymi:
a) 65 dla sądów
b) 924 dla jednostek Policji
c) 18 dla innych pomdiotów.

Wnioski:
W roku 2020 nastąpił spadek ilości przeprowadzonych postępowań przygotowawczych o 15
spraw dotyczących przestępstw, które zaistniały na terenie gminyu Budzyń. Spośród 133
przestępstw stwierdzonych wykryto 108 przestępstw popełnionych na terenie powiatu
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chodzieskiego oraz 40 % ogółu przestępstw popełnionych na terenie podległym
Komisariatowi Policji w Margoninie.
Wykrywalność ogólna przestępstw popełnionych na terenie gminy Budzyń wynosiła 81,20 %.
Warto odnotować, że spośród przestępstw wykrytych 11 dotyczyło przestępstw oszustwa, a 9
naruszenia przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Nastąpił znaczny wzrost osób zatrzymanych na tzw. „gorącym uczynku” – wzrost
o 19 %. W 29 przypadkach byli to nietrzeźwi kierujący pojazdem oraz kierujący, który już
wcześniej był skazany za jazdę w stanie nietrzeźwości.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż nastąpił spadek ilości wypadków, kolizji oraz ilości
osób rannych w wyniku zdarzeń drogowych w porównaniu z rokiem 2019.
W roku 2020 nastąpił wzrost ilości nałożonych mandatów karnych – 20 %. Warto nadminić,
że ilość ujwnionych wykroczeń przez policjantów Zespołu Dzielnicowych w Budzyniu od
kilku lat systematycznie rośnie.
Funkcjonariusze zespołu Dzielnicowych w Budzyniu przeprowadzili blisko 180 interwencji.
Ponadto realizowali w zdecydowanej większości czynności związane z kontrolą osób
objętych kwarantanną i izolacją w zwiazku z trwającym na obszarze RP stanem epidemii
SAR CoV-2. Policjancji Zespołu Dzielnicowych w Budzyniu przeprowadzili 1 007
czynności związancyh z wywiadmi i ustaleniami dla różnych instytucji, co stanowi 38 %
ogółu wykonanych wywiadów przez policjantów Komisariatu Policji w Margoninie.
Pomimo trwajacego stanu epidemii na obszarze RP odnotowano również bardzo wysoką
aktywność dzielnicowych w zakresie spotkań z społecznością lokalną.
Przedstawione

powyżej

dane

wskazują,

że

funkcjonariusze

Komisariatu

Policji

w Margoninie, pełniąc służbę między innymi na terenie gminy Budzyń, zadania służbowe
ralizują 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 do 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
TERENIE GMINY BUDZYŃ W 2020 R.

NA

Na terenie miasta i gminy Budzyń znajduje się osiem jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych, w tym dwie jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego
tj. OSP Budzyń i OSP Wyszyny.
Głównym celem powołania i utrzymywania jednostek OSP, jest zabezpieczenie terenu miasta
i gminy, powiatu, a w przypadku OSP Budzyń, także województwa, ponieważ jednostka ta
włączona jest do Wojewódzkiej Kompanii Odwodowej.
W roku 2020 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Budzyń wyjeżdżały
do zdarzeń łącznie 160 razy. Przedstawię ilość wyjazdów poszczególnych jednostek w 2020
roku.
Jednostka

Pożary

Miejscowe

Alarmy

zagrożenia

fałszywe

Ćwiczenia

Razem

Budzyń

25

75

4

1

105

Wyszyny

8

16

2

1

27

Podstolice

3

3

0

0

6

Dziewoklucz

3

2

0

0

6

Prosna

1

2

0

0

3

Sokołowo

2

3

1

0

6

1

6

0

0

7

Brzeźno Nowe 0

0

0

0

0

Budz.
Brzekiniec

Jednostki OSP wyjeżdżały do pożarów jak i innych miejscowych zagrożeń (zalania,
wiatrołomy, wypadki komunikacyjne, otwarcia drzwi do mieszkań, udzielania pomocy
medycznej, zaczadzeń, pomoc w dostarczaniu żywności, wyprowadzaniu psów osób
będących na kwarantannie i wiele innych).
Ze względu na szerzącą się pandemię w roku 2020, ćwiczenia, pokazy, rozpoznania obiektów
były bardzo okrojone, a obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla MDP w Kamienicy nie
został zrealizowany. Udział strażaków w uroczystościach także został okrojony do minimum.
Nie odbyły się także jesienne przeglądy remiz, wozów bojowych i sprzętu pożarniczego.
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W roku 2020 rozpoczął się kompleksowy remont strażnicy OSP Budzyń. Zakończenie tej
inwestycji planowane jest w czerwcu 2021 roku.
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 obecnie Urzędu Miasta
i Gminy Budzyń oraz inne informacje pozyskane i przetworzone na potrzeby tego
opracowania. Rok 2020 był rokiem trudnym, ale jednocześnie bardzo ważnym dla naszego
samorządu. Z sukcesem zrealizowano znaczące i trudne przedsięwzięcia m.in. budowa dróg,
chodników, inwestycje wodno-kanalizacyjne, kontynuacja modernizacji budzyńskiego
stadionu, zakończono modernizację Szkoły Podstawowej w Wyszynach i Budzyniu.
Raport za rok 2020 jest składany na Państwa ręce w okresie szczególnym dla samorządności
w naszym Państwie, szalejąca w Polsce epidemia koronawirusa jest nie lada wyzwaniem nie
tylko dla rządu, ale przede wszystkim dla małych lokalnych społeczności. W tych trudnych
czasach odpowiedzialność za przyszłość miast i gmin spada na barki lokalnego samorządu.
Dynamicznie rozwijająca się w ubiegłym roku sytuacja związana z wprowadzanymi
sukcesywnie przez rząd obostrzeniami spowodowała konieczność wprowadzenia oprócz
wsparcia rządowego, także wsparcia samorządowego dla lokalnej przedsiębiorczości.
Rada Gminy Budzyń dnia 20 kwietnia 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie

zwolnienia

z podatku od nieruchomości: od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19. W wyniku podjętej uchwały przedsiębiorcy wykonujący działalność wymienioną
w rozporządzeniu Rady Ministrów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w wyniku
COVID-19, po złożeniu odpowiednich dokumentów, mogli skorzystać ze zwolnienia
z podatku od nieruchomości za II kwartał 2020 r. jednocześnie radni Rady Gminy Budzyń
podjęli uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości
przedsiębiorcom, będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzyń,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, w związku z podjęciem uchwały
przedsiębiorcy będący płatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Budzyń mogli
skorzystać z przesunięcia płatności raty podatku od nieruchomości za II kwartał 2020 r. do
dnia 30 września 2020 r. bez naliczania odsetek.
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Pragnę podkreślić, że obecnie największym problemem samorządu jest spadek dochodów
przy jednoczesnym wzroście wydatków. Czas pandemii wyraźnie uwypuklił niedostateczne
wsparcie samorządów przez administrację rządową. Rozwiązania tarczy antykryzysowej
wspomagają przedsiębiorców, pozostawiając samorządy same sobie. Co prawda uruchomiono
narzędzia finansowego ich wsparcia, jednak dotacje te mają niższą wartość

od realnie

ponoszonych przez samorządy obciążeń finansowych dotyczących choćby ulg podatkowych
czy subwencji oświatowych. Brak zmiany traktowania samorządności może doprowadzić
do tego, iż samorządy coraz bardziej będą traciły na znaczeniu, w wyniku czego
może

zostać

zachwiana

zasada

pomocniczości

samorządu.

W ubiegłym roku dziękowałem Wszystkim mieszkańcom naszej Gminy za 30 lat wspólnej
pracy na rzecz naszego samorządu mam nadzieję, że nie utracimy bezcennego, 30-letniego
doświadczenia związanego z rozwijaniem samorządności obywatelskiej, która jest
fundamentem nowoczesnego państwa demokratycznego.
Dziękuję za miniony 2020 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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