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I. WPROWADZENIE

Obowiązek  opracowania  raportu  o  stanie  gminy  wynika  z  art.  28aa  Ustawy  z  dnia
8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym.  Zgonie  z  powyższym  artykułem
Wójt/Burmistrz/Prezydent co roku, do dnia 31 maja, przedstawia radzie gminy raport o stanie
gminy.  Raport  obejmuje  podsumowanie  działalności  Wójta/Burmistrza/Prezydenta  w  roku
poprzednim, w szczególności przedstawia realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady
gminy, a także budżetu obywatelskiego. 

Raport  prezentowany  jest  podczas  sesji  absolutoryjnej  rady  gminy  i  ma  charakter
publiczny, co oznacza iż w debacie nad nim mają prawo uczestniczyć również mieszkańcy gminy.
Raport zatem adresowany jest nie tylko do radnych, ale także do mieszkańców, stąd stanowić
powinien  swoiste  kompendium  wiedzy  o  samorządzie  i  działalności  jego  organów,
w szczególności Wójta/Burmistrza/Prezydenta.  

Realizując  ustawowy  obowiązek,  Burmistrz  Wolsztyna  przedstawia Radzie  Miejskiej
w Wolsztynie Raport  o  stanie  gminy  Wolsztyn za  rok  2019,  który  w sposób kompleksowy
opisuje  sytuację  samorządu  gminy  oraz  stanowi  sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza.
Dokument przygotowany został  zgodnie z wymogami określonymi w  ustawie z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym.

S t r o n a | 5 |



RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY WOLSZTYN ZA ROK 2019

II. CHARAKTERYSTYKA GMINY

II.1. Informacje ogólne 

Gmina  Wolsztyn jest  gminą  miejsko-wiejską,  położoną  w  powiecie  wolsztyńskim,
w  południowo-zachodniej  części  województwa  wielkopolskiego.  Sąsiaduje  ona  z  ośmioma
gminami: Siedlec, Nowy Tomyśl, Rakoniewice i  Przemęt, wchodzącymi w skład województwa
wielkopolskiego oraz gminami należącymi do województwa lubuskiego: Sława, Kolsko, Kargowa
i Babimost. Gmina zajmuje ok. 250 km2,  co pod względem zajmowanej powierzchni lokuje ją
na  pierwszym  miejscu  wśród  jednostek  administracyjnych  powiatu  wolsztyńskiego  (stanowi
ok. 37%  powierzchni  powiatu).  Wolsztyn  znajduje  się  ok.  80  km  od  Poznania  oraz  ok.  70
kilometrów od Zielonej Góry. Autostrada A2 przebiega ok. 30 km od Wolsztyna. W podobnej
odległości znajduje się port lotniczy Zielona Góra, skąd bardzo szybko można dostać się do wielu
miast  
w Polsce  i  Europie.  Najważniejszym elementem układu komunikacyjnego jest  droga krajowa
nr 32, łącząca drogę krajową nr 5 Poznań - Wrocław z drogą krajową nr S3 Szczecin – Zielona
Góra. Strukturę  osadniczą  gminy  tworzą  łącznie  32  miejscowości:  miasto  Wolsztyn
oraz 23 sołectwa: Adamowo, Barłożnia Gościeszyńska, Berzyna, Błocko, Chorzemin, Gościeszyn,
Karpicko, Kębłowo, Niałek Wielki, Nowa Dąbrowa, Nowa Obra, Nowe Tłoki, Nowy Widzim, Obra,
Powodowo, Rudno, Stara Dąbrowa, Stary Widzim, Stradyń,  Świętno, Tłoki, Wilcze, Wroniawy
oraz 8 miejscowości  niesołeckich:  Barłożnia  Wolsztyńska,  Borki,  Krutla,  Nowy  Młyn,  Wola
Dąbrowiecka, Zdrogowo, Komorowo, Ruchocki Młyn. 

Teren gminy stanowi fragment monokliny przedsudeckiej. Mimo niedużych deniwelacji
terenu, ukształtowanie powierzchni gminy jest zróżnicowane. Grunty rolne zajmują ponad 49%
ogólnej  powierzchni  gminy,  a  kompleksy  najżyźniejszych  gleb  wytworzyły  się  w  rejonie
Powodowa  i  Chorzemina  oraz  we  wschodniej  części  gminy,  we  wsiach  Tłoki,  Gościeszyn
i Dąbrowa Stara. Blisko 2/3 areału gruntów ornych zdominowanych jest przez kompleksy żytnie:
słaby i  bardzo słaby;  kompleks żytni  dobry zajmuje zaledwie 20% powierzchni tych gruntów.
Grunty orne zajmują niewiele ponad 1/3 ogólnej powierzchni gminy. Duży jest odsetek lasów
i terenów zadrzewionych, zajmujących ponad 39% powierzchni terenu (przy średniej krajowej
ok.  30%).  Pod względem jakości  gleb,  na  terenie  gminy  Wolsztyn  przeważają  gleby  średnio
i słabo urodzajne, należące do III,  IV i V klasy bonitacyjnej. Blisko 40% ogółu gruntów ornych
stanowią gleby klas III i IV, ale zaledwie 6% to gleby wysokich klas bonitacyjnych – IIIa i IIIb. Duży
jest odsetek gleb bardzo słabych, VI i VIz. Zajmują one trzecią część gruntów ornych. Wysoka
kultura rolna pozwala jednak na intensywne użytkowanie dużych połaci terenu. 

Lasy  gminy  odznaczają  się  dość  dużym  zróżnicowaniem  siedlisk  borowo-lasowych.
Największe powierzchnie zajmuje bór świeży, w którego drzewostanie dominuje sosna, a suche,
zwydmione fragmenty teras  nadzalewowych porasta  bór suchy.  Lasy Nadleśnictwa Wolsztyn
charakteryzuje  stosunkowo  duże  rozdrobnienie.  Zwarte,  wielkopowierzchniowe  kompleksy
leśne występują w obrębie leśnym Zbąszyń i w południowo-zachodnim fragmencie obrębu Obra.
Największy kompleks leśny, o powierzchni 4.617,32 ha, położony jest na terenie leśnictw: Huta,
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Przychodzko  i  Nowy  Dwór  (Obręb  Zbąszyń).  Na  terenie  gminy  Wolsztyn  istnieje  szereg
zróżnicowanych form ochrony przyrody:

 obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska”
-  na  terenie  Nadleśnictwa  Wolsztyn  obejmuje  powierzchnię  4.560,23  ha  (w  zasięgu
terytorialnym 12.986 ha),

 obszar  Chronionego  Krajobrazu  „Rynny  Obrzycko-Obrzańskie”  -  utworzony  w  celu
ochrony  i  zachowania  korytarzy  ekologicznych  rynien  terenowych  systemu  Obry  
i  Obrzycy.  Poza  granicami  gminy,  lecz  na  terenie  Nadleśnictwa  Wolsztyn.  Obejmuje
powierzchnię 643,65 ha (w zasięgu terytorialnym: 1.080 ha),

 rezerwat  przyrody  „Chorzemińskie  Bagno”,  utworzony  na  pow.  3,7  ha  dla  ochrony
śródleśnego  torfowiska  przejściowego,  powstałego  w  bezodpływowym  zagłębieniu
terenu,

 część  obszaru  specjalnej  ochrony  ptaków  Natura  2000  „Wielki  Łęg  Obrzański”
(PLB300004) na powierzchni całkowitej 4.056,6 ha,

 użytki ekologiczne,

 zasoby wód podziemnych w rejonie Wolsztyna, należące do Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr  150 – Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej,  o  reżimie  wysokiej  ochrony
(OWO),

 lasy  ochronne  grupy  I,  głównie  wodochronne  i  glebochronne,  skoncentrowane
w pradolinie Obry oraz dolinie Dojcy; obejmujące drzewostany na powierzchni 3.360 ha,
z  czego  lasy  wodochronne  o  pow.  2.384  ha  służą  ochronie  drzewostanów  w  strefie
zlewni Obrzycy, w dolinie Obry i Dojcy a lasy glebochronne o pow. 973 ha chronią wydmy
śródleśne,

 parki podworskie,

 liczne pomniki przyrody.

II.2. Demografia

W 2019 roku  liczba ludności  gminy  wynosiła  29.754 osób,  przy  gęstość  zaludnienia
na poziomie 119 os/km2. Większość mieszkańców gminy zamieszkuje obszary wiejskie – 56%.
Kobiety  stanowi  51% mieszkańców gminy,  przy  współczynniku  feminizacji  na  poziomie  104.
W latach 2002-2019 liczba mieszkańców wzrosła o 5,4%. Gmina Wolsztyn ma dodatni przyrost
naturalny  wynoszący  w  2019  roku  94  osób.  Odpowiada  to  przyrostowi  naturalnemu  3,09
na 1.000 mieszkańców gminy Wolsztyn. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek
liczby  urodzeń  żywych  do  liczby  zgonów  wynosi  1,34  i  jest  znacznie  większy  od  średniej
dla województwa oraz znacznie większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego
kraju.  Ludność  w  wieku  przedprodukcyjnym  stanowi  20,2%  mieszkańców  gminy  w  wieku
produkcyjnym 61,6%, poprodukcyjnym 18,2%. W 2019 roku zarejestrowano 315 zameldowań
w ruchu wewnętrznym oraz 334 wymeldowań, w wyniku czego saldo migracji  wewnętrznych
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wynosi  dla  gminy  Wolsztyn  -19,  przy  dodatniej  wartości  salda  migracji  zagranicznych
na poziomie 5 osób.

II.3. Bezrobocie i opieka społeczna

Bezrobocie  w  gminie,  w  2019  roku  wynosiło  390  osób,  co  oznacza  w  porównaniu
do roku wcześniejszego spadek o ponad 34%. Wśród osób pozostających bez pracy dominują
kobiety,  które stanowią 60% bezrobotnych w gminie.  Udział  bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wyniósł w 2019 r. 2,1%. W 2018 roku zatrudnienie
w gminie wynosiło 9.099 osób, co w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców dawało wartość 299.
31,4%  aktywnych  zawodowo  mieszkańców  gminy  Wolsztyn  pracuje  w  sektorze  rolniczym
(rolnictwo,  leśnictwo,  łowiectwo  i  rybactwo),  31,4%  w  przemyśle  i  budownictwie,  a  10,1%
w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia,
informacja i  komunikacja) oraz 10,1% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa
i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

 II.4. Gospodarka

W gminie Wolsztyn, w 2019 roku działało  3.855 podmiotów gospodarki narodowej,
w  tym  2%  stanowiły  podmioty  sektora  publicznego.  Sektor  prywatny  jest  reprezentowany
główne  przez  osoby  fizyczne  prowadzące  działalność  gospodarczą  –  80%  tego  sektora.
Na terenie gminy działaj 49 spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz 13 spółdzielni. Trzeci
sektor reprezentowany jest przez 6 fundacji oraz 100 stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
Struktura podmiotów wg grup rodzajów działalności PKD 2007 wskazuje, że 11,3% to działalność
rolnicza,  leśnictwo,  łowiectwo  i  rybactwo,  22%  stanowi  przemysł  i  budownictwo,  a  66,7%
pozostała  działalność.  Podział  podmiotów  wg  klas  wielkości  ukazuje  dominację  podmiotów
najmniejszych, zatrudniających do 9 pracowników, które stanowią 94,3%. Firmy o zatrudnieniu
10-49 osób stanowią 4,6%,a 50-249 pracowników to niecały 1%. Przedsiębiorstw największych,
o zatrudnieniu powyżej 250 osób jest w gminie 5. W ostatnim zostało zarejestrowanych 250
podmiotów, to jest o 24 mniej niż w roku 2019.
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III. ORGANY GMINY

III.1. Rada Miejska w Wolsztynie 

Rada  Miejska  w  Wolsztynie  jest  organem  stanowiącym  oraz  kontrolnym  gminy
i  podejmuje  decyzje  w formie uchwał  Rady  Miejskiej.  W 2019 roku w skład  Rady  Miejskiej
w Wolsztynie  (21 radnych) wchodziły następujące osoby (kadencja 2018-2023): 

Pan Jarosław Adamczak - Przewodniczący Rady Miejskiej
Pani Agnieszka Czajka - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Pan Aleksander Jakowczyc - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Pan Lech Daleki - Radny
Pan Krzysztof Bocer - Radny
Pani Olga Hubert- Radna
Pan Wiesław Kasperski, od 27 lutego 2019 roku Maria Piosik – Radna 
Pan Ireneusz Janik - Radny
Pan Stefan Piechocki - Radny
Pan Paweł Kopciuch - Radny
Pan Damian Kotlarski - Radny
Pan Jakub Lorenz - Radny
Pan Robert Malewicz - Radny
Pan Marcin Klessa - Radny
Pan Mariusz Przybyła – Radny
Pan Artur Strażyński – Radny
Pani Lucyna Lisowska – Radna 
Pan Dominik Tomiak - Radny 
Pan Krzysztof Rozynek – Radny 
Pan Jarosław Wróblewski – Radny
Pan Michał Maruszewski– Radny

III.2. Burmistrz Wolsztyna 

Burmistrz  Wolsztyna  jest  organem  wykonawczym  gminy,  który  w  szczególności
realizuje podjęte przez radnych  uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie.  W 2019 roku funkcję
Burmistrza Wolsztyna pełnił Pan Wojciech Lis.
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IV. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Informacja  o  stanie  mienia  komunalnego  przedstawia  majątek  Gminy  Wolsztyn
na dzień 31.12.2019 roku i obejmuje dane o przysługujących gminie:

 prawach własności,
 innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych,

użytkowaniu  wieczystym,  wierzytelnościach,  udziałach  w  spółkach,  akcjach
oraz posiadaniu,

 zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia
poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,

 dochodach  uzyskanych  z  tytułu  wykonywania  prawa  własności  i  innych  praw
majątkowych oraz z wykonywania posiadania oraz inne dane o zdarzeniach mających
wpływ na stan mienia komunalnego.

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność
i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie innych
gminnych  osób  prawnych,  w  tym  przedsiębiorstw.  Pod  pojęciem  mienia  komunalnego
w  ujęciu  systematycznym  należy  również  rozumieć  aktywa  trwałe i  obrotowe,
czyli kontrolowane  przez  jednostkę  zasoby  majątkowe  o  wiarygodnie  określonej  wartości,
powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.  Gospodarowanie  mieniem to bardzo ważny element
w zarządzaniu finansami gminy, a jednocześnie zagadnienie dość skomplikowane z uwagi na fakt
zapewnienia  największej  efektywności  wykorzystania  posiadanych  zasobów.  Korzystanie
z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu
o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania jego składników.

Gmina  Wolsztyn  dysponuje  zasobami  majątkowymi w  sposób  bezpośredni
oraz pośredni  -  przy  pomocy  jednostek  organizacyjnych.  W  celu  sprawnego  zarządzania
majątkiem,  gmina  dokonała  jego  rozdysponowania  między  jednostkami  organizacyjnymi.
W ramach  tych  jednostek  działają  jednostki  budżetowe,  samorządowe  zakłady  budżetowe
oraz samorządowe instytucje kultury. Wartość mienia komunalnego Gminy Wolsztyn wg stanu
na  dzień 31.12.2019  roku wynosiła  292.595.407,95  zł.  Kształtowanie  się  majątku
w poszczególnych grupach przedstawia Tabela 1. 
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Tabela 1. Majątek gminy w poszczególnych grupach na dzień 31.12.2019 roku

GRUPA NAZWA GRUPY WARTOŚĆ BRUTTO UMORZENIE WARTOŚĆ NETTO

00 GRUNTY 35 831 491,19 0,00 35 831 491,19

01 BUDYNKI 109 096 879,02 40 113 625,36 68 983 253,66

02 OBIEKTY INŻYNERII LĄDOWEJ 133 312 385,29 44 186 241,84 89 126 143,45

03 KOTŁY I MASZYNY ENERGRTYCZNE 2 233 549,37 1 875 964,27 357 585,10

04
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY

OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
2 953 088,07 2 718 362,13 234 725,94

05
SPECJALISTYCZNE MASZYNY,

URZADZENIA I APARATY
381 084,61 372 394,88 8 689,73

06 URZADZENIA TECHNICZNE 2 001 172,21 663 783,38 1 337 388,83

07 ŚRODKI TRANSPORTU 1 692 248,42 1 049 390,99 642 857,43

08
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY

RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIA
4 663 731,76 2 695 850,77 1 967 880,99

WYPOSAŻENIE 148 901,84 148 901,84 0,00

WARTOŚCI NIEMATERIALNE
I PRAWNE

133 125,95 132 494,78 631,17

MUZEALIA 147 750,22 0,00 147 750,22

RAZEM: 292 595 407,95 93 957 010,24 198 638 397,71

 Źródło: Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za 2019 rok

IV.1. Grunty

Gmina  Wolsztyn  dysponuje  nieruchomościami  zabudowanymi  i  niezabudowanymi.
Na dzień 31.12.2019 roku Gminie Wolsztyn przysługiwały następujące prawa własności gruntów
- grunty stanowiące własność gminy ogółem – 672,3899 ha, w tym:

 grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, osobom prawnym, 
spółdzielni mieszkaniowej - 157,9566 ha,

 grunty oddane w dzierżawę, użyczenie, przekazane w posiadanie na podstawie 
zawartych porozumień - 123,1780 ha,

 grunty oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym gminy nieposiadającym 
osobowości prawnej – 0 ha,

 grunty będące własnością gminy bez jakichkolwiek praw rzeczowych ustalonych na rzecz 
innych osób i podmiotów - 391,2553 ha.
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IV.2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności 
o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, 
wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu

Gmina Wolsztyn posiada 100% udziałów w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o. o. w Wolsztynie na ogólną wartość 58.266.000,00 zł. 

Celem zabezpieczenia  należności  z  tytułu podatków do dnia  31 grudnia  2019 roku
ustanowiono  45  hipotek  obciążających  nieruchomości podatników  na  łączną  kwotę
215.651,80 zł. 

Na dzień 31.12.2019 Gmina w dalszym ciągu posiada wieczyste użytkowanie gruntu
położonego w obrębie I  miasta Wolsztyna,  rejon ul.  Fabrycznej  działka oznaczona numerem
geodezyjnym 413/3 o pow. 0,2673 ha - droga, stanowiąca własność Skarbu Państwa.

Posiadamy  również  prawo  użytkowania  wieczystego  gruntów  zabudowanych
położonych  w  obrębie  wsi  Tłoki  i Świętno  o  łącznej  powierzchni  2,4999  ha  oraz  prawo
użytkowania  nieruchomości  gruntowej  o  pow.  0,1625  ha,  położonej  w  obrębie  I  miasta
Wolsztyna, stanowiącej drogę (ul. Kolejowa).

Gmina  jest  również  użytkownikiem  wieczystym  nieruchomości  zabudowanej
oznaczonej  numerem  geodezyjnym  356/9  o  pow.  0,0486  ha,  położonej  w  Wolsztynie,  przy
ul. Kolejowej,  stanowiącej  własność  Skarbu  Państwa  oraz  nieruchomości  nr 356/5,  356/12,
409/1  i  356/16        o  łącznej  pow.  0,1921  ha  położone  w  obrębie  I  miasta  Wolsztyna
wraz z własnością budynku magazynowego, z przeznaczeniem na cele związane z inwestycjami
infrastrukturalnymi  służący-mi  wykonaniu  zadań  własnych  gminy  w dziedzinie  transportu  –
stworzenia zintegrowanego centrum komunikacyjnego. 

Gmina  nabyła  także  użytkowanie  wieczyste  działki  nr  408/2  o  pow.  0.0989  ha
oraz 410/2 o pow. 1.9347 ha położone w obr. 1 miasta Wolsztyna w związku z realizacją celu
publicznego  na  podstawie  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  celu  publicznego  polegającego
na budowie infrastruktury wspierającej działania instytucji kultury Parowozowy Wolsztyńskie. 
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IV.3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

Zmiany  w  wartościach  ogółem  środków  trwałych w  roku  2019 w  poszczególnych
jednostkach przedstawia Tabela 2. 

Tabela 2. Zmiany w wartości ogółem środków trwałych w roku 2019 w poszczególnych
jednostkach gminy Wolsztyn

Lp. Jednostka
Wartość środków
trwałych brutto na
dzień 01.01.2019 r.

Wartość środków
trwałych netto na

dzień 01.01.2019 r.

Wartość środków
trwałych brutto na
dzień 31.12.2019 r.

Wartość środków
trwałych netto na dzień

31.01.2019 r.

A GRUNTY 35 550 871,12 zł 35 550 871,12 zł 35 831 491,19 zł 35 831 491,19 zł

B
INNE ŚRODKI 
TRWAŁE:

    

I
JEDNOSTKI
OŚWIATOWE

46 215 161,68 zł 28 956 900,92 zł 47 610 406,64 zł 29 157 999,21 zł

 1
Szkoła Podstawowa
Wroniawy

2 141 754,66 zł 1 125 084,36 zł 2 141 754,66 zł 1 086 696,31 zł

 2 Szkoła Filialna Tłoki 380 198,24 zł 280 512,19 zł 380 198,24 zł 256 080,51 zł

 3
Szkoła Podstawowa
Karpicko

1 718 270,70 zł 1 151 909,90 zł 1 732 146,58 zł 1 119 439,32 zł

 4
Szkoła Filialna 
Adamowo

273 667,67 zł 44 394,18 zł 273 667,67 zł 41 068,00 zł

 5
Zespół Szkolno-
Przedszkolny 
Kębłowo

6 638 067,29 zł 4 326 403,63 zł 6 638 067,29 zł 4 155 343,57 zł

 6
Zespół Szkolno - 
Przedszkolny 
Świętno

3 737 580,12 zł 2 224 523,57 zł 3 737 580,12 zł 2 125 561,30 zł

 7
Szkoła Podstawowa
Stary Widzim

1 984 780,90 zł 924 320,26 zł 1 984 780,90 zł 876 860,03 zł

 8
Szkoła Filialna 
Stara Dąbrowa

175 508,42 zł 56 746,67 zł 175 508,42 zł 52 782,23 zł

 9
Zespół Szkolno - 
Przedszkolny Obra

6 455 991,16 zł 4 462 915,34 zł 6 777 685,33 zł 4 624 526,67 zł

 10
Szkoła Podstawowa
nr 1 w Wolsztynie

3 797 552,39 zł 2 307 881,72 zł 3 870 625,65 zł 2 268 323,05 zł

 11
Szkoła Podstawowa
nr 3 w Wolsztynie

4 768 135,73 zł 2 721 022,85 zł 5 110 843,24 zł 2 961 563,30 zł

 12
Szkoła Podstawowa
nr 5 w Wolsztynie

6 879 243,15 zł 6 490 047,68 zł 7 158 588,63 zł 6 563 394,82 zł

 13
Szkoła Podstawowa
nr 2 w Wolsztynie

5 050 184,81 zł 2 232 965,57 zł 5 050 184,81 zł 2 108 172,97 zł

 14
Przedszkole nr 1 
w Wolsztynie

372 064,42 zł 105 702,50 zł 387 064,42 zł 117 860,88 zł

 15
Przedszkole nr 3 
w Wolsztynie

837 795,52 zł 367 277,90 zł 1 161 772,38 zł 668 387,19 zł

 16
Przedszkole nr 5 
Wolsztynie

934 094,50 zł 119 816,43 zł 959 666,30 zł 120 180,79 zł

 17
Przedszkole
Chorzemin

70 272,00 zł 15 376,17 zł 70 272,00 zł 11 758,27 zł

II 1. GMINNY ŻŁOBEK 1 451 540,27 zł 1 020 826,13 zł 1 451 540,27 zł 981 270,15 zł
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III

GMINNY ZESPÓŁ 
OBSŁUGI 
EKONOMICZNEJ 
I ADMINISTRACJI 
OŚWIATY

42 374,95 zł 3 456,25 zł 42 374,95 zł 0,00 zł

IV
INSTYTUCJE 
KULTURY

6 862 641,16 zł 4 882 389,98 zł 6 880 843,24 zł 4 724 711,95 zł

 1.
Wolsztyński Dom 
Kultury

3 707 855,59 zł 2 300 515,20 zł 3 707 855,59 zł 2 200 647,93 zł

 2.
Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy 
w Wolsztynie 

2 278 491,58 zł 2 126 094,59 zł 2 288 577,58 zł 2 070 923,03 zł

 3.
Muzeum 
Regionalne 
w Wolsztynie

876 293,99 zł 455 780,19 zł 884 410,07 zł 453 140,99 zł

V
URZĄD MIEJSKI 
W WOLSZTYNIE

150 425 994,77 zł 102 271 269,06 zł 151 575 763,41 zł 98 339 685,57

VI
ZAKŁAD 
GOSPODARKI 
MIESZKANIOWEJ

19 133 175,58 zł 7 125 516,62 zł 19 282 077,42 zł 6 935 264,27 zł

VII
OŚRODEK 
POMOCY 
SPOŁECZNEJ

8 593,51 zł 7 315,31 zł 56 593,51 zł 51 637,07 zł

VIII

MIEJSKI 
OŚRODEK 
SPORTU 
I REKREACJI

23 399 286,35 zł 16 861 546,16 zł 29 864 317,32 zł 22 616 338,30 zł

 OGÓŁEM: 283 089 639,39 zł 196 680 091,55 zł 292 595 407,95 zł 198 638 397,71 zł

Źródło: Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za 2019 rok

W 2019 roku nastąpiły także następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:
 zbyto w trybie przetargowym (5 działek) - 3,8979 ha,  
 zbyto w trybie bezprzetargowym – 0 ha,
 zbyto w drodze zamiany – 0 ha,
 nabyto w drodze zamiany – 0 ha,
 zbyto w drodze darowizny – 0 ha,
 nabyto w drodze darowizny – 0 ha, 
 wykup od osób prywatnych (6 działek) – 0,1580 ha,
 nabyto na własność gminy (nieodpłatnie) – 0,3677 ha,
 nabyto prawo wieczystego użytkowania – 0 ha,
 wykup prawa wieczystego użytkowania (2 działki) – 0,2370 ha,
 przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności

– ustawa z dnia 20.07.2018 roku (zbyto) - 11,9840 ha,
 przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności

– ustawa z dnia 20.07.2018 roku (nabyto) – 0,0983 ha,
 podpisano umowy dzierżawy ( nowe umowy)  - 1,1071 ha,
 podpisano umowy użyczenia  - 0 ha.
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IV.4. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Gmina Wolsztyn z tytułu wykonywania prawa własności  i  innych praw majątkowych
realizuje dochody budżetowe z zakresu zadań własnych gminy.  Dochody z majątku to grupa
dochodów  własnych,  na  które  gmina  posiada  duży  wpływ  z  uwagi  na  możliwość  ustalania
rodzajów i  wysokości  tych dochodów. Ich poziom zależy od skali  majątkowej  gminy.  Ważny
element w dochodach własnych zajmują nieruchomości, gdyż posiadają znaczenie ekonomiczne 
w zarządzaniu i  gospodarowaniu mieniem komunalnym. W Tabeli  3 przedstawiono dochody,
jakie  gmina  Wolsztyn  uzyskała  z  tytułu  sprzedaży  nieruchomości,  użytkowania  wieczystego,
wynajmu lub dzierżawy obiektów, urządzeń i nieruchomości, których jest właścicielem. 

Tabela 3. Dochody gminy Wolsztyn z tytułu sprzedaży nieruchomości, użytkowania
wieczystego, wynajmu lub dzierżawy obiektów, urządzeń i nieruchomości

Lp. TYTUŁ KWOTA

1.
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 
nieruchomości

209.008,66 zł 

2.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
(bez wpływów za najem mieszkań i lokali użytkowych 
pobieranych przez ZGM, MOSiR i instytucje kultury)

335.017,92 zł

3.
Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego 
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

121.663,35 zł  

4.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (grunty 
i mieszkania) 

1.512.178,77 zł

5. Służebność gruntowa 1.230,00 zł
OGÓŁEM 2.179.098,70 zł

Źródło: Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu za 2019 rok

W  wyniku  przetargu  ustnego  nieograniczonego  zbyto  niżej  wymienione
nieruchomości:

● działka  95/8 o  powierzchni  0.1851 ha położona  w  obrębie  ew. Komorowo –
za cenę 130.870,00 złotych brutto,

● działka  95/9 o  powierzchni  0.1851 ha położona  w  obrębie  ew.  Komorowo  –
za cenę 130.870,00 złotych brutto,  

● działka  226/22 o  powierzchni  1.4712 ha położona  w  obrębie  ew.  Komorowo –
za cenę 402.000,00 złotych + należny podatek VAT według obowiązującej stawki,
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● działka  226/24 o  powierzchni  1.4811 ha położona  w  obrębie  ew.  Komorowo –
za cenę 670.000,00 złotych + należny podatek VAT według obowiązującej stawki, 

● działka  226/25 o  powierzchni  0.5754 ha położona  w  obrębie  ew.  Komorowo –
za cenę 158.000,00 + należny podatek VAT według obowiązującej stawki, 

W drodze bezprzetargowej zbyto niżej wymienione nieruchomości:

● działki 611/15 o powierzchni 0.2193 ha oraz działka 611/14 o powierzchni 0.0177 ha
położona  w obrębie  ew.  Niałek  Wielki  -  na  rzecz  użytkownika  wieczystego  za  cenę
31.150,00  złotych  (która  stanowi  różnicę  pomiędzy  wartością  prawa  własności,
a  wartością  prawa  użytkownika  wieczystego),  kwota  nie  podlega  opodatkowaniu
podatkiem od towarów i usług, która płatna będzie w 10 ratach rocznych. Pierwsza rata
stanowi kwotę w wysokości 3.115,00 złotych.

W okresie od 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku zgodnie z art.  5  ust.  1  pkt.  1
ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym
i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z  1990 roku,  Nr 32, poz.  191 ze zmianami)
przejęto nieodpłatnie na własność gminy łącznie 0.3677 ha.

Na podstawie  ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Burmistrz  Wolsztyna  wydał  312  zaświadczeń  przekształceniowych.  Łączna  powierzchnia
to 11,9840 ha. 

W 2019 roku od osób prywatnych wykupiono następujące działki:

● numer  62/28 o  powierzchni  0.0073 ha,  położona  w obrębie  ew.  Stara  Dąbrowa
z przeznaczeniem pod przebudowę odcinka drogi gminnej oraz budowy ścieżki pieszo –
rowerowej z odwodnieniem od Nowej Dąbrowy do drogi powiatowej numer 3812 P
za cenę 2.330,00 złotych, 

● numer  341/9 o  powierzchni  0.0019  ha,  położona  w  obrębie  ew.  Nowe  Tłoki
z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej położonej w Nowych Tłokach za cenę
4.000,00 złotych, 

● numer 179/1 o powierzchni 0.1020 ha oraz 179/9 o powierzchni 0.0435 ha położone
w obrębie ew. Stara Dąbrowa z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do pól i łąk –
za cenę 10.185,00 złotych,

● numer  284/1 o  powierzchni  0.0029  ha,  położona  w obrębie  ew.  Nowa Dąbrowa
z przeznaczeniem  na  poprawę  funkcjonalności  działki  sąsiedniej  poprzez  budowę
chodnika w miejscowości Nowa Dąbrowa – za cenę 435,00 złotych,

● numer 285/9  o  powierzchni  0.0004 ha,  położona  w obrębie  ew.  Nowa Dąbrowa
z przeznaczeniem  na  poprawę  funkcjonalności  działki  sąsiedniej  poprzez  budowę
chodnika w miejscowości Nowa Dąbrowa – za cenę 60,00 złotych. 
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Na  wyżej  wymienione  nieruchomości  zawarto  umowy  notarialne  ze  stosownymi
dopłatami.

Na podstawie  ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów -
Gmina nabyła na własność następujące działki:

 356/7 o pow. 0,0467 ha, położona w obr. 1 miasta Wolsztyna, przy ul. Kolejowej,

 356/2  –  pow.  0,0144  ha -  udział  w  nieruchomości  9501/35906  części,  położona
w obrębie 1 miasta Wolsztyna, przy ul. Dworcowej,

 487 – pow. 0,0372 ha - udział w nieruchomości 17396/83699 części, położona w obrębie
3 miasta Wolsztyna, przy ul. Słowackiego. 

W 2019 roku nie dokonano sprzedaży żadnego lokalu mieszkalnego. 
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V. INFORMACJE O STANIE FINANSÓW GMINY

V.1. Budżet gminy w 2019 roku

Budżet Miasta i  Gminy Wolsztyn  na 2019 rok został  uchwalony przez Radę Miejską
w Wolsztynie w dniu 27 grudnia 2018 roku. Uchwała Rady Miejskiej nr IV/31/2018 w sprawie
budżetu Gminy Wolsztyn na 2019 rok określiła wysokość dochodów i wydatków na kwotę:

 dochody - 120.707.739,98 zł,

 wydatki - 135.815.122,98 zł.

Budżet  zakładał  deficyt  budżetowy w kwocie  15.107.383,00  zł  oraz  spłatę  pożyczek
i  kredytów zaciągniętych na realizację  zadań w wysokości  5.066.828,00 zł.  Źródłem pokrycia
deficytu były planowane pożyczki i kredyty długoterminowe.

W  2019  roku  dokonano  trzydzieści  cztery  razy  zmian  budżetu.  Dziesięć  razy  zmian
dokonano  uchwałami  Rady  Miejskiej,  a  dwadzieścia  cztery  razy  zarządzeniami  Burmistrza
Wolsztyna.

W wyniku zmian budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 24.606.224,63
zł, a po stronie wydatków o kwotę 19.183.231,24 zł. Planowany deficyt zmniejszył się o kwotę
5.422.993,39 zł.

Zwiększenie  planowanych  dochodów  i  wydatków wynika  m.in.  z  otrzymania  dotacji
na wypłatę  świadczeń  wychowawczych  w  ramach  programu  „Rodzina  500  plus”  w  kwocie
10.864.347,00  zł,  dotacji  na  świadczenia  rodzinne  i  fundusz  alimentacyjny  w  kwocie
208.326,00zł, dotacji na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 824.716,74 zł, dotacji na realizację
zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.320.223,00 zł, zwiększenia
części  oświatowej  subwencji  ogólnej  w  kwocie  647.723,00  zł,  dotacji  na  realizację  zadań
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 126.084,00zł,
dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 116.172,00 zł oraz wyborów
do Parlamentu Europejskiego kwocie 98.596,00 zł. Na wzrost planu dochodów wpłynęły również
dotacje  i  środki  z  państwowych  funduszy  celowych  przeznaczone  na  zadania  inwestycyjne
łącznie  w  kwocie  1.098.741,00  zł,  refundacje  wydatków  poniesionych  na  zrealizowane
inwestycje w kwocie ogółem 3.852.416,27 zł. 

Plan rozchodów został  zmniejszony o kwotę 125.000,00 zł  w związku z umorzeniem
części  pożyczki  z  WFOŚiGW  w  Poznaniu  pozyskanej  na  realizację  zadania  „Modernizacja
oświetlenia drogowego na terenie gminy Wolsztyn – etap I”.

Do  WFOŚiGW  w  Poznaniu  złożono  również  wniosek  o  umorzenie  części  pożyczki
w kwocie  5.000,00  zł  na  realizację  zadania  „Termomodernizacja  budynku  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Wolsztynie”. W dniu 9 stycznia 2020 roku wpłynęło z WFOŚiGW w Poznaniu pismo
nr  WFOS-II-DMU-KW/400/164/2016  z  dnia  2  stycznia  2020  roku  informujące  o  umorzeniu
z dniem 20 grudnia 2019 roku kwoty 5.000,00 zł, tj. 10% zaciągniętej pożyczki. Tak więc w 2019
roku umorzone zostały zobowiązania na łączną kwotę 130.000,00 zł.
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Na  dzień  31  grudnia  2019  roku plan  dochodów i  wydatków przedstawiał  się
następująco:

 dochody – 145.313.964,61 zł,
 wydatki - 154.998.354,22 zł.

Planowany budżet na dzień 31 grudnia 2019 roku zamyka się deficytem 9.684.389,61 zł.

Z dochodów budżetu zaplanowano rozchody w wysokości 4.941.828,00 zł przeznaczone
na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych na realizację zadań budżetowych.

Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach, Rada Miejska postanowiła
pokryć kredytami i pożyczkami długoterminowymi  w wysokości 7.800.000,00 zł oraz wolnymi
środkami w kwocie 6.826.217,61 zł.

V.1.1. Dochody gminy w 2019 roku

Dochody  zostały  wykonane  w  wysokości  147.471.412,34  zł,  co  w  stosunku
do przyjętego planu stanowi 101,48 %.

Dochody uzyskano z następujących źródeł: 

- dochody własne – 30.197.414,30 zł w tym m.in.: 

a) podatek od nieruchomości 17.561.786,86 zł (+ 10,83% wzrost do 2018 r.),

b) dochody z majątku gminy 2.179.098,70 zł (-17,21 % spadek do 2018 r.),

c) podatek od czynności cywilnoprawnych 1.426.858,18 zł (+11,13 % wzrost do 2018 r.)

- udziały gminy w podatkach stan. dochód budżetu państwa - 34.674.527,58 zł,

   w tym m.in.:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych PIT - 33.051.851,00 zł 

    (+2,81 % wzrost do 2018r.),

b) podatek dochodowy od osób prawnych CIT - 1.622.676,58 zł

    (-10,09 % spadek do 2018 r.), 

-  subwencje  - 25.313.310,00 zł,

w tym: subwencja oświatowa 25.006.440,00 zł (+5,51 % wzrost do 2018 r.).
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- środki zewnętrzne – 57.191.710,39 zł w tym m. in.: 

a) na realizację świadczeń rodzinnych 12.437.783,74 zł (+1,33 % spadek do 2018 r.),

b) na realizację świadczeń wychowawczych „500+” 28.920.129,65 zł

    (+36,16 % wzrost do 2018 r.),

c) środki z innych samorządów – 312.852,02 zł (+69,91 % wzrost do 2018 r.),

d) środki na realizację projektów z udziałem UE – 6.379.210,19 zł

    (+204,34% wzrost do 2018 r.).

- pozostałe dochody - 94.450,07 zł.

V.1.2. Wydatki gminy w 2019 roku 

Wydatki zostały wykonane w wysokości 144.671.688,06 zł, co w stosunku do przyjętego
planu stanowi 93,34% i przedstawiają się następująco:

- inwestycje wykonane – 12.881.491,44 zł (-22,11% spadek do 2018 r.),

- oświata i wychowanie (w tym świetlice szkolne, wydatki na wspólną obsługę

   jednostek oświatowych, funkcjonowanie żłobków) – 48.140.336,58 zł  

   (+16,31% wzrost do 2018 r.),

- wydatki socjalne (w tym: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, świadczenia rodzinne

  i wychowawcze) – 49.296.500,80 zł (+11,56% wzrost do 2018 r.) ,

- kultura, sport i rekreacja – 10.180.786,61 zł (+12,46% wzrost do 2018 r.),

- gospodarka komunalna (w tym: gospodarka odpadami, utrzymanie zieleni i czystości,

  koszt oświetlenia ulic i utrzymania zasobów mieszkaniowych) – 5.056.518,41 zł

  (-6,02% spadek do 2019r.),  

- administracja – 7.407.986,91 zł (bez wspólnej obsługi jednostek oświatowych)

  (+1,39% wzrost do 2018 r.),

-  obsługa długu publicznego – 626.651,16 zł (+1,97% wzrost do 2018 r.),

- pozostałe wydatki - 11.081.416,15 zł,

  w tym m. in.: zakup zespołu parkowo-pałacowego – 5.500.000,00 zł.
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V.1.3. Zadania inwestycyjne gminy w 2019 roku

W  2019  roku na  terenie  Gminy  Wolsztyn  zrealizowano następujące zadania
inwestycyjne ujęte w budżecie gminy, które przedstawiono w Tabeli 4. 

Tabela 4. Wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych gminy w 2019 roku

L.p. NAZWA ZADANIA
PLAN PO

ZMIANACH
WYKONANIE %

ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE - ROZPOCZĘTE PRZED 2019 R.

I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 699 000,00 941 945,27 55,44

1.
Przebudowa  skrzyżowania  drogi  wojewódzkiej  nr  305  z  drogą
obwodową 69 000,00 41 400,00 60,00

2. Budowa drogi przy garażach - ul. Żeromskiego w Wolsztynie 180 000,00 95 339,58 52,97

3. Budowa drogi w Niałku Wielkim - etap II 150 000,00 121 322,28 80,88

4. Budowa drogi w Nowym Widzimiu 400 000,00 19 065,00 4,77

5. Budowa drogi wewnętrznej w Berzynie 800 000,00 584 782,12 73,10

6. Budowa instalacji telekomunikacyjnej 100 000,00 80 036,29 80,04

II. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 120 000,00 17 466,00 14,56

1. Rozbudowa monitoringu etap II 120 000,00 17 466,00 14,56

III.  OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 304 000,00 433 387,46 33,24

1.
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej   
we Wroniawach

200 000,00 200 000,00 100,00

2. Budowa windy w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie 235 000,00 233 387,46 99,31

3.
Przebudowa i rozbudowa szkół podstawowych, w tym: Szkoły 
Podstawowej w Tłokach, Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie

869 000,00 0,00 0,00

IV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 044 000,00 940 261,90 90,06

1.
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności 
publicznej - budynek Ratusza

55 000,00 12 300,00 22,36

2.
Modernizacja kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Żeromskiego - 
Dworcowa 689 000,00 688 699,01 99,96

3. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego 300 000,00 239 262,89 79,75

V. KULTURA FIZYCZNA 4 435 000,00 4 416 815,30 99,59

1.
Budowa i modernizacja stadionu miejskiego w tym modernizacja bieżni, 
budowa hali, rozbudowa zaplecza rekreacyjnego 4 435 000,00 4 416 815,30 99,59
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OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE 
- ROZPOCZĘTE PRZED 2019 R.

8 602 000,00 6 749 875,93 78,47

ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE
- ROZPOCZĘTE  W 2019 R.

I. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 511 000,00 299 063,42 58,53

1.

Budowa i przebudowa dróg i ulic na terenie gminy, w tym m.in. 
ul. Powstańców Wlkp. i ul. Spacerowej w Wolsztynie , ul. Jeziornej 
w Karpicku 230 000,00 187 271,33 81,42

2.
Mapy,  dokumentacje w tym m. in. Przebudowa skrzyżowania drogi 
krajowej nr 32 z ul. Żwirową w Wolsztynie 181 000,00 111 792,09 61,76

3.
Rozbudowa drogi gminnej nr 569029P na odcinku od km 0+832,80 do 
km 1+418,27 w.m. Berzyna - Adamowo 100 000,00 0,00 0,00

II. TURYSTYKA 55 000,00 7 500,00 13,64

1. Modernizacja infrastruktury technicznej w obiektach parku miejskiego 55 000,00 7 500,00 13,64

III. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 20 000,00 19 680,00 98,40

1. Wsparcie systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy Wolsztyn 20 000,00 19 680,00 98,40

IV. OŚWIATA I WYCHOWANIE 675 583,00 492 712,77 72,93

1. Przebudowa budynków oświatowych 385 583,00 209 530,36 54,34

2. Przebudowa i rozbudowa przedszkoli na terenie gminy Wolsztyn 290 000,00 283 182,41 97,65

V. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 100 000,00 22 860,60 22,86

1. Budowa środowiskowego domu samopomocy 100 000,00 22 860,60 22,86

VI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 924 624,00 2 737 398,08 93,60

1. Rekultywacja jez. Świętego w Obrze - etap I 100 000,00 0,00 0,00

2.
Modernizacja sieci deszczowej, w tym ul. Fabryczna i ul. Dąbrowskiego 
w Wolsztynie 61 000,00 52 000,00 85,25

3.
Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca 
kolejowego wraz z terenami przyległymi w Wolsztynie 2 500 000,00 2 441 823,01 97,67

4.
Przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich i obiektów infrastruktury 
technicznej, w tym m.in. budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Obrze, 
rozbudowa świetlicy wiejskiej w Woli Dąbrowieckiej 145 000,00 124 951,07 86,17

5.
Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Wolsztynie na odcinku Szlaku 
Żurawiego służącego promocji obszarów chronionych w gminie 
Wolsztyn 118 624,00 118 624,00 100,00

OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE - ROZPOCZĘTE W 2019 R. 4 286 207,00 3 579 214,87 83,51

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 45 000,00 45 000,00 100,00

1. Budowa infrastruktury technicznej związanej z melioracjami 45 000,00 45 000,00 100,00

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 875 000,00 1 696 299,24 90,47
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1.

Odtworzenie i modernizacja nawierzchni mostu drewnianego 
położonego w ciągu drogi stanowiącej własność gminy (na działkach nr: 
2006, 1832,1825) 60 000,00 57 890,00 96,48

2.

Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych - wykonanie 
nawierzchni z kruszywa łamanego pochodzenia 
naturalnego(kamiennego) 330 000,00 310 670,44 94,14

3. Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych i terenów w gminie Wolsztyn 845 000,00 802 267,88 94,94

4. Budowa ścieżki rowerowej  Obra - Świętno 640 000,00 525 470,92 82,10

III. OŚWIATA I WYCHOWANIE 610 000,00 456 930,25 74,91

1.
Wygłuszenie akustyczne sali gimnastycznej w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia 
Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie

80 000,00 78 029,82 97,54

2.
Zaprojektowanie i budowa ogrodzenia w parku przy Szkole 
Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców 
Wielkopolskich w Wolsztynie

80 000,00 73 073,26 91,34

3.
Budowa infrastruktury technicznej oraz placów zabaw przy Przedszkolu 
w Obrze

450 000,00 305 827,17 67,96

IV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 572 000,00 354 171,15 61,92

1.
Odprowadzenie wód opadowych z terenów zurbanizowanych 
i planowanych pod zabudowę 200 000,00 12 500,00 6,25

2. Ogród Społeczny w Obrze "Cztery Pory Roku - etap II" 80 000,00 79 567,07 99,46

3. Otwarte Strefy Aktywności 262 000,00 237 837,90 90,78

4.
Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania 
i węzła sanitarnego w budynku przy ul. Drzymały 2 w Wolsztynie 25 000,00 24 266,18 97,06

5.
Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Kębłowie 
na mieszkania i gabinet lekarza rodzinnego 5 000,00 0,00 0,00

OGÓŁEM ZADANIA JEDNOROCZNE 3 102 000,00 2 552 400,64 82,28

OGÓŁEM
15 990 207,00 12 881 491,44 80,56

Źródło: Sprawozdanie Burmistrza Wolsztyna z wykonania budżetu  gminy Wolsztyn za rok 2019

Całkowity koszt  zrealizowanych zadań inwestycyjnych w 2019 roku wyniósł  12.881.491,44 zł,
co stanowi 8,9% całkowitych wydatków budżetu gminy.  
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Tabela 4a. Inwestycje drogowe takie jak: budowy, przebudowy, remonty dróg i ulic oraz
budowy ścieżek rowerowych i chodników, zrealizowane przez gminę Wolsztyn w 2019 roku,

których wartości wynoszą co najmniej 50 tys. zł

Budowa drogi w miejscowości Berzyna
Okres realizacji zadania: lipiec – grudzień 2019
Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa Profit-Bud Janik Mariusz
Wartość inwestycji: 577.393,12 PLN
Charakterystyka zadania:
- klasa drogi – L o dł. 138,0 m;
- nawierzchnia drogi o szerokości 5,5 m z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo -
piaskowej, na podbudowie z betonu C5/6 o grub. 26 cm, na powierzchni ca 880,00 m2, ograniczonej
krawężnikami drogowymi betonowymi;
- chodniki do posesji o nawierzchni z kostki betonowej o grub. 8 cm, w obrzeżach betonowych
8 cm, na podbudowie betonowej grub. 15 cm, na powierzchni łącznie 20,87 m2;
- kanalizacja deszczowa z rur z tworzyw sztucznych DN 300 na długości 158 m; wraz z montażem
studni  z  tworzyw  sztucznych  Ø  600  –  8  szt.  oraz  montażem  studzienek  ściekowych  ulicznych
w ilości 4 szt.;
- linia kablowa oświetlenia drogowego o długości ca 426 m, w tym montaż słupów oświetleniowych
stalowych wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED – 10 kpl.;
- kanał technologiczny na długości ca 464 m.
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Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 315 relacji Obra – Świętno – etap II

Okres realizacji zadania: wrzesień – listopad 2019
Wykonawca: INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp. k.,
Wartość inwestycji: 515.846,24 PLN
Charakterystyka zadania:
- klasa drogi  - ścieżka rowerowa o dł. 915,3 m;
-  nawierzchnia ścieżki  o  szerokości  2,50 m z  kruszywa
łamanego  grub.  15  cm  powierzchniowo  utrwalona
podwójnym  spryskiem  bitumicznym  z  grysem
granitowym, na warstwie odsączającej z piasku o grub.
10cm, na powierzchni 2474,0 m2;
- zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o grub. 8cm na
podbudowie  z  kruszywa  łamanego  o  grub.  25cm
i  warstwie  gruntu  stabilizowanego  cementem  grub.
15cm, na powierzchni łącznie 86,0 m2;
- ułożenie krawężników betonowych najazdowych 15x22
cm na dł. 71,0 m;
- montaż oznakowania pionowego oraz wykonanie oznakowania poziomego.

Budowa drogi przeciwpożarowej z palcem manewrowym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Wolsztynie
Okres realizacji zadania: sierpień – wrzesień 2019
Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa Ogólnobudowlana Arkadiusz Błażejczak
Wartość inwestycji: 158.651,93 PLN,
Charakterystyka zadania:
- klasa drogi – wewnętrzna, przeciwpożarowa o pow. ca 660,0 m2

-  nawierzchnia  z  kostki  brukowej  betonowej  ażurowej  na  podsypce  grysowej,  podbudowie
przepuszczalnej  z  kruszywa  łamanego  o  grub.  22cm,  warstwie  geotkaniny  separacyjno-
wzmacniającej i warstwie odsączającej z piasku grub. 15cm;
- brama dwuskrzydłowa szer. 5m z furtką szer. 1,5m i ogrodzeniem;
- nasadzenia drzew - 5 szt., donice zewnętrzne - 5 szt.
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Budowa drogi w miejscowości Stary Widzim, dz. nr 483, 523, 495
Okres realizacji zadania: październik – grudzień 2019
Wykonawca: POL – DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.,
Wartość inwestycji: 631.269,48 PLN
Charakterystyka zadania:
- klasa drogi – D o dł. 407,1 m;
- droga o nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S gr. 5 cm, na podbudowie zasadniczej z  betonu
asfaltowego AC 16P gr. 10 cm i gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm po zagęszczeniu na
powierzchni ca 1 992,76 m2;
- ułożenie krawężników drogowych betonowych; 
- humusowaniem skarp i poboczy z obsianiem mieszankami traw na powierzchni ca 509,60 m2;
- przebudowa kolizji sieci SN 15kV o długości ok. 20 m;
- montaż oznakowania pionowego.

Przebudowa ulicy Zielonej w Wolsztynie w zakresie budowy chodnika
Okres realizacji zadania: grudzień 2019
Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa Profit-Bud 
Janik Mariusz,
Wartość inwestycji: 158.354,63 PLN
Charakterystyka zadania:
- klasa drogi D – chodnik o dł. 405,70;
- nawierzchnia chodnika szer. 2,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm,
na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm na pow. ca 529,00
m2;
- zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej o grub.
8cm,  na  podsypce  cementowo  -  piaskowej,  na  podbudowie
betonowej C8/10 o grub. 18 cm, na pow. łącznie 287,00 m2;
-  umocnienie  powierzchniowe poboczy  i  skarp  wraz  z  humu-
sowaniem i obsianiem mieszankami traw na powierzchni ca 700,00 m2.

Źródło: Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
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Tabela 4b. Inwestycje drogowe rozpoczęte w 2019 roku, w trakcie realizacji

Rozbudowa  drogi  gminnej  nr  569029P  na  odcinku  od  km  0+832,80  do  km  1+418,27
w miejscowościach Berzyna – Adamowo

Planowany termin wykonania : lipiec 2020
Wykonawca: INFRAKOM KOŚCIAN sp. z o. o. sp. k.,
Wartość umowna inwestycji: 1.449.086,36 PLN
Charakterystyka zadania:
W ramach inwestycji wykonana zostanie droga klasy „L” o dł. 585,5 m o  nawierzchni drogi z SMA
gr. 5 cm; ścieżka rowerowa o dł. ca 596,16 m o nawierzchni z AC5S gr. 5 cm. W ramach zadania
wykonane zostanie również oświetlenie drogowe dł. ca 615,0 m i kanał technologiczny o dł. 591,0
m.  Zakres  obejmuję  również  przełożenie  rurociągów  2x32mm  i  2x40mm  wraz  z  kablami
światłowodowymi, na długości ca 559m.

Źródło: Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

Tabela 4c. Wybrane zamówienia do 30.000,00 € netto zrealizowane przez gminę Wolsztyn
w 2019 r.

Roboty budowlane polegające na utworzeniu sali zajęć dla dodatkowego oddziału 
przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Wolsztynie 
Okres realizacji zadania: sierpień – wrzesień 2019
Wykonawca: Zakład budowlany Robert Dudziak,
Wartość zadania: 47.383,30 PLN
Charakterystyka zadania:

 utworzenie sali zajęć dla dodatkowego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
nr 5 w Wolsztynie – w tym roboty rozbiórkowe, przebudowa pomieszczenia sanitarnego
dla dzieci, przebudowa zmywalni, prace instalacyjne, prace wykończeniowe.

Budowa instalacji kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Obrze

Okres realizacji zadania: lipiec – sierpień 2019 
Wykonawca:  Usługowy  Zakład  Eksploatacji  i Konserwacji  Urządzeń  Technicznych  Melioracji
Inż. Jan Sita,
Wartość zadania: 131.803,45 PLN
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Charakterystyka zadania:
 roboty ziemne, w tym wykopy w umocnieniu, zasypanie wykopów z zagęszczaniem,
 montaż rurociągów, studni rewizyjnych, studni wpustowych,
 podłączenie systemu rynnowego do wykonanej kanalizacji,
 prace towarzyszące.

Roboty budowlane polegające na wymianie podłogi świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrowie
Okres realizacji zadania: lipiec – listopad 2019
Wykonawca: ONELEVEL Paweł Metzler,
Wartość zadania: 47.016,75 PLN
Charakterystyka zadania:

 rozbiórka istniejącej podłogi,
 wykonanie izolacji posadzki warstwą styropianu oraz folii,
 ułożenie warstwy betonu,
 ułożenie podłogi z bruku dębowego wraz z lakierowaniem,
 montaż listew przyściennych.

Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Wolsztynie
Okres realizacji zadania: sierpień – grudzień 2019
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INSTERTECH – Sebastian Struzik, 
Wartość zadania: 145.625,64 PLN
Charakterystyka zadania:

 roboty  ziemne  –  zdjęcie  humusu,  formowanie  nawierzchni  w  celu  utworzenia  placu
zabaw przy budynku szkoły,

 ogrodzenie placu zabaw z jednej strony przy użyciu systemowych paneli drewnianych
o wys. 1,00 m,

 dostawa i montaż urządzeń zabawowych – 10 szt.,
 w strefach zagrożenia upadkiem wykonanie podłoża z mat przerostowych – ok. 170 m2,
 montaż elementów małej architektury,
 zasadzenie drzewa – 1 szt.,
 dostawa i ułożenie trawy z rolki – ok. 330 m2.

Wygłuszenie akustyczne sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3                       
z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały         
w Wolsztynie – etap I
Okres realizacji zadania: wrzesień 2019
Wykonawca: EMSUF MIKOŁAJ SZKUDLARZ, 
Wartość zadania: 73.417,33 PLN
Charakterystyka zadania:

 dostawa  i  montaż  paneli  dźwiękochłonnych  na  ścianach  sali  gimnastycznej
z zastosowaniem  konstrukcji  nośnej  metalowej  –  łącznie  ok.  255  m2,  dzięki  czemu
skrócono czas pogłosu (Ti)250Hz z 12,2 sekundy do 5 sekund. 
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Wykonanie kanału technologicznego na działce nr 279, 409, 35 położonej 
w miejscowości Wolsztyn przy ul. Poznańskiej, Drzymały, Komorowskiej
Okres realizacji zadania: październik – listopad 2019
Wykonawca: PPHU Pokal Wioletta Jóźwiak,  
Wartość zadania: 75.096,42 PLN
Charakterystyka zadania:

 studnia kablowa prefabrykowana 4-elementowa typu SKR-1 z  ramą i  pokrywą ciężką
do studni SKR-1 typu 600x1000,

 rura przepustowa RHDPEp 110/6,3,
 pakiet mikrorur 3x12/8mm; 4x14/10mm + Rura HDPE 40/3,7,
 dokumentacja powykonawcza techniczna i geodezyjna,
 odtworzenie nawierzchni.

Klimatyzacja świetlicy wiejskiej w Nowej Dąbrowie

Okres realizacji zadania: grudzień 2019
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lorenz-Bud Krzysztof Lorenz, 
Wartość zadania: 12.900,02 PLN
Charakterystyka zadania:

 dostawa i montaż dwóch klimatyzatorów ściennych w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej 

Modernizacja oświetlenia drogowego – Wolsztyn ul. Wybickiego

Okres realizacji zadania: październik – listopad 2019
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Renata Mielcarek
Wartość zadania: 36.304,68 PLN
Charakterystyka zadania:

 demontaż i utylizacja istniejących słupów i opraw,
 montaż fundamentów prefabrykowanych i słupów oświetlenia drogowego (wys. 6 m),
 montaż  wysięgników  jednoramiennych  i  opraw  oświetlenia  drogowego  LED  z  reg.

strumienia świetlnego,
 montaż słupowych złącz kablowych IZK wraz z wkładkami bezp.,
 montaż uziomów.

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz z słupami oświetleniowymi 
i pozostałą niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Gościeszyn 
(przy kościele)
Okres realizacji zadania: listopad - grudzień 2019
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Renata Mielcarek
Wartość zadania: 52.272,82 PLN
Charakterystyka zadania:

 obsługa geodezyjna,
 ułożenie linii kablowej w uprzednio przygotowanym wykopie,
 montaż  słupów  oświetlenia  drogowego  (wys.  8  m),  montaż  wysięgników  jedno-

i dwuramiennych,
 montaż opraw oświetlenia drogowego LED z reg. strumienia świetlnego,
 montaż uziomu,
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 montaż rur osłonowych DVK,
 wykonanie przecisku i montaż rury osłonowych SRS.

Źródło: Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

Tabela 4d. Zamówienia powyżej 30.000,00 € netto zrealizowane przez gminę Wolsztyn
w 2019 r.

Zewnętrzny szyb platformy pionowej i pochylnia dla osób z niepełnosprawnością w budynku 
Szkoły Podstawowej nr 3
Okres realizacji zadania: sierpień – listopad 2019
Wykonawca: Firma Handlowa ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka jawna, 
Wartość zadania: 221.953,45 PLN
Charakterystyka zadania:

 prace  rozbiórkowe,  wykonanie  otworów drzwiowych szybu  (przebudowa istniejących
otworów okiennych), 

 przygotowanie  fundamentów  żelbetowych  pod  konstrukcję  szybu  i  montaż
prefabrykowanej  przeszklonej  systemowej  konstrukcji  z  profili  stalowych  –  słupków
narożnych  i  łączących  je  poziomych  rygli  o  przekroju  prostokątnym,  zakotwionej
przegubowo na poziomie stropu nad parterem oraz stropu nad pierwszym piętrem, 

 montaż platformy pionowej wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego,
 wykonanie  pochylni  dla  osób  niepełnosprawnych  o  długości  5  m  przy  schodach

prowadzących do głównego wejścia do budynku z nawierzchnią z kostki betonowej gr.
6 cm wraz z wykonaniem balustrady – stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo. 

Przebudowa Przedszkola nr 3 w Wolsztynie – etap I

Okres realizacji zadania: sierpień 2019
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Rafał Rogoziński, 
Wartość zadania: 251.432,21 PLN 
Charakterystyka zadania:

 przebudowa  i  modernizacja  pomieszczeń  budynku  przedszkola  w  celu  dostosowania
budynku do obowiązujących wymagań przepisów o ochronie przeciwpożarowej,

 zakres robót budowlanych stanowi I etap przebudowy budynku przedszkola i obejmuje
wykonanie  robót  budowlanych  w  strefie  wejścia  do  budynku  wraz  z  holem  parteru
i szatnią oraz przebudowę klatki schodowej i dostosowanie jej parametrów technicznych
do  obowiązujących  wymagań  przepisów  o  ochronie  przeciwpożarowej,  tj. wykonanie
nowych schodów żelbetowych, instalacja systemu oddymiania klatki schodowej,

 montaż stolarki drzwiowej, 
 prace tynkarskie i wykończeniowe, 
 prace posadzkowe, 
 wyniesienie układu pomiarowego energii elektrycznej, 
 wykonanie  instalacji  oświetlenia  ogólnego,  oświetlenia  ewakuacyjnego  oraz  instalacji

gniazd wtykowych w poszczególnych pomieszczeniach.
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Budowa placów zabaw przy przedszkolu w Obrze

Okres realizacji zadania: listopad – grudzień 2019
Wykonawca:  Usługowy  Zakład  Eksploatacji  i  Konserwacji  Urządzeń  Technicznych  Melioracji
inż. Jan Sita, 
Wartość zadania: 166.323,72 PLN
Charakterystyka zadania:
 roboty ziemne – zdjęcie humusu, formowanie nawierzchni w celu utworzenia placów

zabaw przy budynku przedszkola,
 dostawę i montaż urządzeń zabawowych – 13 szt.,
 wykonanie stref bezpieczeństwa z nawierzchni w postaci przerostowych mat gumowych

- ok. 150 m2 (uwzględnia się matę bezpieczną pod zestawem nr 1),
 wbudowanie  elementów  małej  architektury,  tj.  ławki  z  siedziskiem  –  6  szt.,  kosze

na śmieci – 3 szt., regulamin placu zabaw – 2 szt.,
 założenie trawnika siewem w obrębie mat przerostowych i na pozostałej części terenu –

ok. 630 m2.
Budowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. 
Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie – etap I
Okres realizacji zadania: grudzień 2019
Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa Ogólnobudowlana Arkadiusz Błażejczak,
Wartość zadania: 67 068,26 PLN
Charakterystyka zadania:

 budowa ogrodzenia terenu szkoły od strony ul. Poniatowskiego – pięć przęseł, brama
dwuskrzydłowa, furtka,

 ogrodzenie  murowane z  cegły  ceramicznej  na  fundamencie  żelbetowym, z  przęsłami
ażurowymi kutymi (profile zimnogięte, ocynkowane, malowane proszkowo).

Budowa drogi przy j. Berzyńskim w Niałku Wielkim wraz z oświetleniem drogowym – etap I

Okres realizacji zadania: listopad – grudzień 2019
Wykonawca: Zakład Elektroinstalacyjny Mariusz Młynkowiak,
Wartość zadania: 121.322,28 PLN
Charakterystyka zadania:

 branża  drogowa:  roboty  przygotowawcze  (w tym m.in.  odtworzenie  trasy  i  punktów
wysokościowych; karczowanie drzew i krzaków itp.)

 branża elektro-energetyczna:
- roboty ziemne w tym kopanie rowów pod kable elektr.,
- układanie kabli oraz bednarki,
- zasypanie rowów wraz z zagęszczeniem gruntu,
- montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych,
- montaż opraw oświetleniowych typu LED,
- wykonanie pomiarów i sprawdzeń,
- montaż szafki oświetleniowej i infrastruktury towarzyszącej.
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Budowa ogrodu społecznego Cztery Pory Roku w m. Obra – etap II

Okres realizacji zadania: listopad – grudzień 2019
Wykonawca: Zakład Usług Elektrycznych Bogusław Gałęzowski,
Wartość zadania: 48.809,57 PLN
Charakterystyka zadania:

 branża zagospodarowanie terenu (zakres drogowy): roboty ziemne (wykonanie koryta),
wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni żwirowych, ustawianie obrzeży na ławie
betonowej,

 branża elektryczna: roboty ziemne w tym kopanie rowów pod kable elektr., układanie
kabli  oraz  bednarki,  zasypanie  rowów  wraz  z  zagęszczeniem  gruntu,  demontaż
i przestawianie słupów oświetleniowych parkowych, wykonanie pomiarów i sprawdzeń,
przeniesienie szafki oświetleniowej,

 branża sanitarna:  roboty  ziemne (wykopy i  przekopy),  podłoża  pod kanały  i  studnie,
montaż  rurociągów,  montaż  zaworów  czerpalnych,  wykonanie  badań,  pomiarów
i sprawdzeń.

Budowa drogi przy garażach – ul. Żeromskiego w Wolsztynie wraz z oświetleniem drogowym 
– etap I
Okres realizacji zadania: listopad – grudzień 2019
Wykonawca: Zakład Elektroinstalacyjny Mariusz Młynkowiak, 
Wartość zadania: 95.339,58 PLN
Charakterystyka zadania:

 branża elektro-energetyczna: obsługa geodezyjna, roboty ziemne, w tym kopanie rowów
pod  kable  elektr.,  układanie  kabli,  zasypanie  rowów  wraz  z  zagęszczeniem  gruntu,
montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych, montaż opraw oświetleniowych
typu LED, wykonanie przecisków mechanicznych, układanie rur osłonowych, wykonanie
pomiarów i sprawdzeń, montaż infrastruktury towarzyszącej.

Źródło: Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

Tabela 4e. Inwestycje rozpoczęte w roku 2018, zakończone w roku 2019

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa zaplecza treningowo-rekreacyjnego w Wolsztynie
Okres realizacji zadania: listopad 2018 – październik 2019
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Arkadiusz Kałdoński, 
Wartość zadania: 6.003.991,98 PLN
Charakterystyka zadania:

 przebudowa i nadbudowa parterowego łącznika pomiędzy częścią hotelową a siłownią,
rozbiórka  dachu nad  siłownią  oraz  wyburzenie  ściany  zewnętrznej  siłowni  od  strony
parkingu,

 rozbudowa części budynku mieszczącego siłownię, której docelowa powierzchnia wynosi
434 m2,  wykonanie  sali  fitness,  przebudowa  skrzydła  hotelowego,  wykonanie  saun,
pokoju  masażu,  powiększenie  sali  konsumpcyjnej  z  częścią  kuchenną
o pomieszczenia  administracyjne  i  pomieszczenia  odnowy  biologicznej.  Modernizacja
części  pokoi  hotelowych,  wykonanie  pomieszczeń  serwisowych  i  ogólnodostępnego
aneksu kuchennego z jadalnią,
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 kompleksowe  wyposażenie  pomieszczeń,  w  szczególności  siłowni,  kuchni
wraz z zapleczem

Źródło: Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

Tabela 4f. Inwestycje rozpoczęte w roku 2019 (w trakcie realizacji)

Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego wraz 
z terenami przyległymi w Wolsztynie
Okres realizacji zadania: czerwiec 2019 – październik 2020
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego DANA-BUD inż. Stanisław Karcz, 
Wartość zadania: 12.798.832,27 PLN
Charakterystyka zadania:
Inwestycja przewiduje przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku dworcowego, budowę
zadaszeń,  ramp i  schodów zewnętrznych,  budowę placu manewrowego autobusowego wraz
z peronami  obsługującymi  pasażerów  komunikacji  autobusowej.  Zadnie  obejmuje
zagospodarowanie  terenu  wokół  budynku.  Od  strony  ul.  5  Stycznia  do  wykonania
ogólnodostępny  plac  dworcowy  z  wieżą  zegarową  oraz  toaletą,  biletomatem,  bagażownią
i parkingiem rowerowym.
Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pod nazwą 
Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego 
wraz z terenami przyległymi w Wolsztynie
Okres realizacji zadania: czerwiec 2019 – październik 2020
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiński,
Wartość zadania: 147.600,00 PLN

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej we Wroniawach

Okres realizacji zadania: październik 2019 – kwiecień 2020
Wykonawca: JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz, 
Wartość zadania: 458 790,00 PLN
Charakterystyka zadania:
Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa  boiska  wielofunkcyjnego  wraz  z  oświetleniem,
w szczególności:

 roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
 budowę boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem,
 budowę ogrodzenia boiska, o wysokości 4 i 6 m, z piłkochwytami,
 budowę  oświetlenia  boiska  i  miejsc  postojowych  (zasilanie  z  szafką  sterowniczo-

oświetleniową, obwód nr II i część obwodu nr III),
 miejsca postojowe z drogą manewrową.

Źródło: Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
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Tabela 4g. Wydatki niewygasające

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego – Karpicko, ul. Poznańska i ul. Lipowa – etap I

Okres realizacji zadania: październik – grudzień 2019 (wydatek niewygasający)
Wykonawca: Firma Rak Henryk Rak, 
Wartość zadania: 101.076,43 PLN
Charakterystyka zadania:

 budowa oświetlenia drogowego w m. Karpicko przy ul. Poznańskiej i ul. Lipowej, zakres
zamówienia obejmuje m.in.:
- budowę szafki oświetlenia drogowego,
-  budowę  oświetlenia  drogowego  –  obwód  nr  II  (odcinek  ul.  Lipowej  w  Karpicku
od skrzyżowania z ul. Poznańską w Karpicku w kierunku DK nr 32),
-  budowę oświetlenia drogowego – obwód nr III  (odcinek ul.  Poznańskiej  w Karpicku
od skrzyżowania z ul. Lipową w Karpicku w kierunku ronda Armii Krajowej).

Źródło: Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

Nie uwzględniono umów o prace projektowe.
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V.2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019–2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wolsztyn na lata 2019-2029 (WPF) stanowi
instrument wieloletniego planowania finansowego w gminie i jest swoistą projekcją (obrazem)
przyszłych  budżetów  gminy.  WPF  obejmuje  prognozę  w  szczególności  takich  parametrów
budżetowych gminy, jak:

 dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu,
 dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,

 wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania
deficytu,

 przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego
do zaciągnięcia.

WPF  obejmuje  okres  roku  budżetowego oraz  co  najmniej  trzech  kolejnych  lat.
Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć
zobowiązania.  Wieloletnia  prognoza  finansowa  powinna  być  realistyczna.  Oznacza  to,
iż powinna uwzględniać zdarzenia, które mają lub mogą mieć wpływ na gospodarkę finansową
w perspektywie czasu wykraczającej  poza bieżący rok budżetowy.  Wymagana jest  minimalna
treść wieloletniej prognozy finansowej w zakresie prognozy dotyczącej  dochodów i  wydatków
budżetu  jednostek  samorządu  terytorialnego.  W  przypadku  dochodów,  przepisy  nakazują
wskazanie  w ramach  dochodów  majątkowych  kwoty  dochodów  pochodzących  ze  sprzedaży
majątku. Z kolei w odniesieniu do wydatków, istnieje obowiązek wyodrębnienia w wydatkach
bieżących  wydatków  na  obsługę  długu  oraz  na  spłatę  gwarancji  i  poręczeń.  Natomiast  tak
w wydatkach bieżących,  jak  i  majątkowych należy  wykazać  kwoty związane  z  realizacją
przed sięwzięć  wieloletnich.  Obejmują  one:  programy,  projekty  lub  zadania  przewidziane
do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, w szczególności przedsięwzięcia realizowane
z udziałem środków bezzwrotnych z zagranicy (w tym z budżetu UE lub z pomocy finansowej
państw  członkowskich  EFTA)  lub  przedsięwzięcia  realizowane  na  podstawie  umów
o partnerstwie publiczno-prywatnym, umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
a także gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. 

W Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy  Wolsztyn  na  lata  2019-2029  (WPF)
wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2016-2018,
bieżące  dane  związane  z  realizacją  budżetu,  założenia  makroekonomiczne  przyjęte  w  WPF,
informacje  o  faktach  dotyczących  gospodarki  finansowej,  a  także  wiedzę  o  planowanych
zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy. Odległy
czas  prognozowania  zwiększa  ryzyko  niewłaściwego  oszacowania  wartości  przyjętych
w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter
prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:
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 dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu uchwały budżetowej,

 dla lat 2020-2029 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o wskaźniki 
inflacji, dynamikę PKB oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie  prognozy  w  powyższy  sposób  pozwoliło  na  realną  ocenę  możliwości
finansowania  Gminy.  Niestabilność  i  nieprzewidywalność  cykli  gospodarczych  na  rynkach
światowych  oraz  w  kraju  nakazuje  zachowanie  szczególnej  ostrożności  dla  prognoz
długookresowych.  Ponadto  brak  stabilnego  odniesienia  dla  długofalowej  polityki  finansowej
samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gminy w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają
określenie  granicy  rozwoju  samorządu  terytorialnego.  Przyjęte  w  Wieloletniej  Prognozie
Finansowej  Gminy  wartości  w  poszczególnych  kategoriach  zostały  oszacowane  w  sposób
bezpieczny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnił możliwie
dokładne  odwzorowanie  tendencji  historycznych  w  latach  przyszłych.  Dodatkowe  korekty
merytoryczne umożliwiły urealnienie prognozy w jak największym stopniu. 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2019-2029 spełnione
zostały  wymogi, określone  w  art.:  242  i  243  ustawy  o  finansach  publicznych  z  2009  roku,
tj. odpowiednio  relacja  zrównoważenia  wydatków  bieżących oraz  dopuszczalny  wskaźnik
spłaty  zobowiązań  do  dochodów  ogółem.  Ponadto, szacowana  nadwyżka  operacyjna
przyszłych budżetów gminy w okresie obowiązywania prognozy,  pozwala na bieżącą obsługę
spłat rat kapitałowych zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.  Stan zadłużenia gminy
na dzień 31.12.2019 roku wynosił 26.094.110,00 zł.
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VI. ŚRODKI FINANSOWE POZYSKANE Z KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH ŹRÓDEŁ 
      POZABUDŻETOWYCH W 2019 ROKU.

W Tabeli 5 przedstawiono  inwestycje oraz  przedsięwzięcia realizowane w 2019 roku
przez Gminę Wolsztyn w ramach pozyskanych pozabudżetowych środków finansowych.

Tabela 5. Inwestycje i przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Wolsztyn w ramach
pozyskanych pozabudżetowych środków finansowych w 2019 roku

Remont szatni na boiskach sportowych w gminie Wolsztyn

Źródło: Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na medal”
Okres realizacji projektu: 2019 r.
Wartość projektu: 219.950 zł  
Kwota i forma dofinansowania: 100.000 zł – dotacja bezzwrotna
Opis projektu:
Przedmiotem zadania był remont trzech obiektów szatniowych użytkowanych przez następujące
kluby  sportowe:  Orkan Chorzemin,  Dąb Kębłowo,  Sokół  Wroniawy.  Zakres  robót  objął  m.in.
wykonanie  robót  rozbiórkowych,  robót  murarskich,  dekarskich,  malarskich,  instalacyjnych,
wykonanie sufitów podwieszanych, położenie płytek na ścianach i posadzkach, wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej, a także dostawę elementów wyposażenia szatni. 

       

                                                                                  

Leczenie i porządkowanie drzewostanu na terenie zespołu architektoniczno – urbanistycznego
w Wolsztynie, nr rejestru zabytków – 2201 z 29.03.1976 r.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Okres realizacji projektu: wrzesień - listopad 2019 r. 
Wartość projektu: 35.470 zł  
Kwota i forma dofinansowania: 17.730 zł – dotacja bezzwrotna
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Opis projektu:
W ramach projektu na ulicy 5 Stycznia w Wolsztynie dokonane zostały zabiegi pielęgnacyjne na
46 drzewach następujących gatunków (dęby, robinia akacjowa, jesion, kasztanowiec pospolity),
w  tym  na  dwóch  drzewach  stanowiących  pomniki  przyrody  (dęby)  oraz  usuniętych  zostało
9 sztuk drzew gatunku robinia akacjowa. 

Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza w Wolsztynie na odcinku Szlaku Żurawiego służącego
promocji obszarów chronionych w gminie Wolsztyn

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Okres realizacji projektu: 2019 - 2020 r.
Wartość projektu: 146.700 zł  
Kwota i forma dofinansowania: 88.020 zł – dotacja bezzwrotna 
Opis projektu:
Działania  w  zakresie  rzeczowym  polegają  na  wykonaniu  trzech  altanek  edukacyjnych
o konstrukcji  stalowej,  z  nawierzchnią  z  kostki  betonowej,  wyposażeniu  ich w ławki  i  kosze,
nasadzeniu wielorakich gatunków roślin, usytuowaniu czterech tablic edukacyjnych o tematyce
ekologicznej.
Celem  zadania  jest  czynna  ochrona  środowiska  poprzez  edukację  ekologiczną  i  promocję
obszarów  chronionych.  Ścieżka  edukacyjna  będzie  doskonałym  narzędziem  do  prowadzenia
edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy Wolsztyn.
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Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”

Źródło: budżet państwa w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020, edycja
2019 
Okres realizacji projektu: 2019 r.
Wartość projektu: 444.320 zł  
Kwota i forma dofinansowania: 108.000 zł – dotacja bezzwrotna 
Opis projektu: 
Zakres zadania obejmował dofinansowanie na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+
mieszczącego się w Wolsztynie przy ulicy Komorowskiej. Placówka pełni rolę wsparcia w formie
pomocy  półstacjonarnej  seniorom  w  wieku  60+,  osobom  niesamodzielnym  z  terenu  gminy
Wolsztyn. Podejmowane działania mają na celu zapewnienie w/w osobom aktywizację w sferze
fizycznej, intelektualnej oraz społecznej.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki 

      
Modernizacja, budowa, rozbudowa obiektów baz ratownictwa wodnego, zakup sprzętu

i wyposażenia baz ratownictwa wodnego

Źródło: Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Okres realizacji projektu: 2019 r.
Wartość projektu: 64.400 zł  
Kwota i forma dofinansowania: 32.200 zł – dotacja bezzwrotna 
Opis projektu:
Przedmiotem  zadania  był  zakup  łodzi  ratowniczej  wraz  z  przyczepką  i  niezbędnym
wyposażeniem, która została przekazana w użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrze.
Nowo  zakupiony  sprzęt  będzie  wykorzystywany  podczas  akcji  ratunkowych  na  zbiornikach
i ciekach wodnych na terenie powiatu wolsztyńskiego.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 569029P na odcinku od KM 0+832,80 do KM 1+418,27  
w miejscowości Berzyna – Adamowo

Źródło: budżet państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Okres realizacji projektu: 2019 – 2020 r.
Wartość projektu: 1.449.090 zł  
Kwota i forma dofinansowania: 784.950 zł – dotacja bezzwrotna
Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest rozbudowa drogi gminnej stanowiącej ciąg komunikacyjny pomiędzy
Wolsztynem,  a  Adamowem.  Zakres  projektu  obejmuje  m.in.:  rozbudowę  drogi  na  odcinku
585 m,  w  tym  nową  jezdnię  o  nawierzchni  bitumicznej  o  długości  406  m,  ciągi  pieszo  –
rowerowe o nawierzchni z kostki betonowej o długości 585 m, rowy odwadniające o łącznej
długości 751 m, oświetlenie drogowe, kanał technologiczny, budowę wyspy dzielącej na jezdni
z odgięciem toru jazdy, inne roboty towarzyszące.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki 
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Zakup sadzonek drzew miododajnych

Źródło: Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Okres realizacji projektu: 2019 r.
Wartość projektu: 21.050 zł  
Kwota i forma dofinansowania: 18.370 zł – dotacja bezzwrotna
Opis projektu:
W  ramach  projektu  zakupiono  54  sztuki  sadzonek  drzew  miododajnych  o  odmianie  wiśnia
piłkowana  „Kanzan”.  Drzewa tej  odmiany  są  mało  wymagające,  kwitną  wiosną  i  atrakcyjnie
wybarwiają jesienią. Młode drzewka nasadzono wzdłuż drogi gminnej Wolsztyn – Adamowo.

Budowa windy dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie

Program: Program wyrównywania różnic między regionami III
Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Okres realizacji projektu: lipiec - grudzień 2019 r.
Wartość projektu: 208.360 zł  
Kwota i forma dofinansowania: 62.500 zł – dotacja bezzwrotna
Opis projektu:
Celem projektu było wyrównanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do
edukacji  przedszkolnej  i  wczesnoszkolnej  dla  najmłodszych  mieszkańców  gminy  Wolsztyn.
Realizacja  przedsięwzięcia  umożliwi  dzieciom  niepełnosprawnym  korzystanie  z  pomieszczeń
szkolnych  zlokalizowanych  na  wszystkich  kondygnacjach  budynku  Szkoły  Podstawowej  nr  3
w Wolsztynie. Zakres realizowanego zadania obejmował: roboty budowlane związane z windą,
dostawę  windy  (komplet)  wraz  z  montażem,  roboty  budowlane  związane  z  podjazdem
przy wejściu frontowym szkoły.
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„Edukacja o ochronie powietrza” – kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn – edycja 2019

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Okres realizacji projektu: 2019 r.
Wartość projektu: 20.820 zł  
Kwota i forma dofinansowania: 12.490 zł – dotacja bezzwrotna
Opis projektu:
Celem zadania było propagowanie działań proekologicznych z zakresu ochrony powietrza, niskiej
emisji  w powiązaniu z gospodarką odpadami, za pomocą przeprowadzenia szerokiej  edukacji
ekologicznej  wśród dzieci  w wieku przedszkolnym i  szkolnym w gminie Wolsztyn.  W ramach
działania dzieci były edukowane ekologicznie w obiekcie Instalacji Termicznego Przekształcania
Odpadów Komunalnych w Poznaniu. W szkołach oraz w wolsztyńskim domu kultury odbyły się
prelekcje o tematyce ekologicznej dla uczniów oraz starszych grup przedszkolaków. W plenerze
odbyła się impreza tzw. happening o tematyce dotyczącej ochrony powietrza.
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Wykonanie ogólnodostępnych i wielofunkcyjnych stref sportowo – rekreacyjnych 
w m. Wolsztyn, Karpicko, Powodowo i Wola Dąbrowiecka

Źródło: budżet państwa – Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej
Okres realizacji projektu: 2019 r.
Wartość projektu: 237.830 zł  
Kwota i forma dofinansowania: 113.940 zł – dotacja bezzwrotna
Opis projektu:
Projekt  polegał  na  wykonaniu  pięciu  ogólnodostępnych  i  wielofunkcyjnych  stref  sportowo –
rekreacyjnych w Wolsztynie, Karpicku, Powodowie i Woli Dąbrowieckiej. Zakres prac polegał na
utworzeniu zewnętrznych siłowni wraz z wyposażeniem w elementy małej architektury, kosze
na śmieci, stojaki na rowery itp. Zewnętrzne siłownie tworzą wielofunkcyjną strefę aktywności
dla  społeczności  w zróżnicowanym przedziale wiekowym, od dzieci  po osoby starsze.  Celem
projektu jest  aktywne spędzanie  czasu wolnego na powietrzu,  integrowanie się,  zwiększanie
więzi między mieszkańcami.

                       

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Poprawa stanu infrastruktury dworcowej poprzez rewitalizację dworca kolejowego
wraz z terenami przyległymi w Wolsztynie

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Priorytet: Priorytet V Transport
Działanie: Działanie 5.2 Transport kolejowy
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji projektu: lata 2019 - 2020
Wartość projektu: 12.514.190 zł  
Kwota i forma dofinansowania: 4.196.110 zł – dotacja bezzwrotna
Opis projektu:
Projekt  w  zakresie  rewitalizacji  dworca  i  terenów  przyległych  dotyczy  zagospodarowania
przestrzeni oraz obiektu kubaturowego stanowiącego obiekt użyteczności publicznej wpisanego
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do ewidencji  zabytków,  dla  którego dokumentacja techniczna została  opracowana w wyniku
konkursu  na  koncepcję  architektoniczno  -  urbanistyczną  „Zintegrowanego  centrum
komunikacyjnego  z  wielofunkcyjnym  dworcem  kolejowo  –  autobusowym  w  Wolsztynie,
służącego również promocji gminy Wolsztyn i Parowozowni Wolsztyn”. Przedmiotem projektu
na  dworcu  jest  m.in.  przebudowa  i  nadbudowa  istniejącego  budynku  dworcowego  wraz
z budową zadaszeń nad peronami, schodów i ramp zewnętrznych, budową budynku usługowego
(toalety  zewn.,  bagażownia,  wiata  na rowery)  obsługujących  podróżnych  oraz budową wieży
zegarowej. 
Łączna powierzchnia użytkowa budynku dworca – 1099,26m2, a budynku usługowego – 7,51m2.
Zakres rzeczowy realizowanej inwestycji obejmuje:
- roboty budowlano - montażowe dotyczące infrastruktury dworcowej związanej bezpośrednio 
z ruchem podróżnych 
- branżę budowlaną, sanitarną, elektryczną oraz drogową;
- roboty budowlano - montażowe dotyczące infrastruktury dworcowej, która w wyniku realizacji
projektu  uzyska  inne  przeznaczenie,  niż  działalność  związana  bezpośrednio  z  ruchem
podróżnych – część obiektu dworca, nasadzenia drzew, utwardzenie placu pełniącego funkcję
obsługi komunikacji autobusowej.

Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Priorytet: Priorytet IV Środowisko
Działanie:  Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i  rozwój dziedzictwa naturalnego
i kulturowego
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji projektu:  2019 - 2020
Wartość projektu: 6.819.650 zł  
Kwota i forma dofinansowania: 3.741.870 zł – dotacja bezzwrotna, w tym Wolsztyn 150.000 zł.
Opis projektu:
Przedmiotowy  projekt  zakłada  realizację  inwestycji  w  26  miejscowościach  Wielkopolski
w gminach:  Chrzypsko  Wielkie,  Dąbie,  Grodzisk  Wielkopolski,  Kępno,  Kołaczkowo,  Kostrzyn,
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Koźminek, Lądek, Łobżenica, Miedzichowo, Miłosław, Opalenica, Pobiedziska, Powidz, Rawicz,
Rzgów,  Siedlec,  Skoki,  Sompolno,  Ślesin,  Tuliszków, Wierzbinek,  Witkowo, Wolsztyn,  Żerków,
Trzcianka. Ma charakter projektu partnerskiego, w którym w funkcje lidera pełni Stowarzyszenie
Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Celem  głównym  jest  zwiększenie  atrakcyjności  obiektów  kultury  w  małych  gminach
w Wielkopolsce  poprzez  modernizację  i  adaptację  sal  znajdujących  się  w  obiektach  kultury
przeznaczonych na małe kino społecznościowe.
W Wolsztynie  małe  kino  społecznościowe zostanie  utworzone  w zmodernizowanym  dworcu
kolejowym.

Wsparcie systemu wczesnego ostrzegania na terenie gminy Wolsztyn 

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Priorytet: Priorytet IV Środowisko
Działanie:  Działanie  4.1.  Zapobieganie,  likwidacja  skutków  klęsk  żywiołowych  i  awarii
środowiskowych
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji projektu:  2019 - 2020
Wartość projektu: 269.410 zł  
Kwota i forma dofinansowania: 228.990 zł – dotacja bezzwrotna
Opis projektu:
Przedmiotowy  projekt  obejmuje  wsparcie  systemu  wczesnego  ostrzegania  na  terenie  gminy
Wolsztyn.  Zakres  rzeczowy  obejmuje  dostawę  m.in.:  syren  elektronicznych,  sterowników,
modułów  sterujących,  radiotelefonów,  anten,  masztów,  przewodów,  obudów,  ochronników
wraz  z  niezbędnymi  elementami  towarzyszącymi  i  pracami  instalacyjno  –  montażowymi
oraz demontażem  istniejących  urządzeń.  Poszczególne  elementy  systemu  montowane  będą
na następujących obiektach: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, Pływalnia Miejska
w Wolsztynie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Wolsztynie, świetlica wiejska w m. Niałek
Wielki, szkoła podstawowa w m. Karpicko, remiza OSP w m. Tłoki, sala wiejska w m. Chorzemin,
remiza OSP w m. Obra.
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Rozbudowa i modernizacja obiektów na stadionie miejskim w Wolsztynie

Program: Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej
Źródło: budżet państwa – Ministerstwo Sportu i Turystyki
Fundusz: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Okres realizacji projektu: 2018 r. - 2019 r.
Wartość projektu: 6.092.710 zł  
Kwota i forma dofinansowania: 2.290.990 zł – dotacja bezzwrotna
Opis projektu:
W  ramach  inwestycji  wykonano  m.in.:  rozbudowę  sali  siłowni,  dobudowę  sali  fitness,
przebudowę łącznika, rozbudowę i nadbudowę o szatnie na parterze i na piętrze, przebudowę
holu wejściowego,  nadbudowę łącznika o pomieszczenia dla kadry sportowej,  budowę szybu
windowego, przebudowę części istniejącej skrzydła hotelowego – połączenie funkcjonalne tego
skrzydła  z  łącznikiem,  przebudowę  i  nową aranżację  pomieszczeń  parteru,  budowę  nowych
węzłów  sanitarnych,  przeniesienie  pomieszczeń  odnowy  biologicznej  w  miejsce  istniejących
pomieszczeń magazynowych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki
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Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (droga gminna Błocko - Przemęt)

Źródło: Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Okres realizacji projektu: 2019 r.
Wartość projektu: 247.430 zł  
Kwota i forma dofinansowania: 120.000 zł – dotacja bezzwrotna
Opis projektu:
Projekt obejmował przebudowę odcinka drogi gminnej Błocko - Przemęt w zakresie ułożenia
warstwy kruszywa łamanego pochodzenia naturalnego wraz z transportem materiału.  Zakres
prac wykonano na odcinku ok. 1600mb i szerokości 4,5m.

Poprawa stanu infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne na terenie gminy Wolsztyn

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Fundusz: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Okres realizacji projektu:  2019 - 2020
Wartość projektu: 272.200 zł  
Kwota i forma dofinansowania: 140.810 zł – dotacja bezzwrotna
Opis projektu:
Projekt swym zakresem obejmuje:
- zakup i montaż wyposażenia w świetlicach wiejskich w Chorzeminie, Obrze, Adamowie, Nowej
Dąbrowie i Świętnie,
- nasadzenia zieleni wokół świetlicy w Świętnie wraz z zakupem ławek,
- budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Świętnie,
- zakup i montaż wyposażania w obiektach bibliotek w Świętnie i Wroniawach.
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Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych

Źródło: Fundacja Legalna Kultura
Okres realizacji projektu:  2019 
Wartość projektu: 147.800 zł  
Kwota i forma dofinansowania: 147.800 zł – dotacja bezzwrotna
Opis projektu:
Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy
świadomych  i  kompetentnych  użytkowników  internetu  i  e-usług  publicznych,  zdolnych
realizować  potrzeby  informacyjne,  kulturalne,  biznesowe,  administracyjne  i  społeczne
w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
Program wyposażył  264 uczestników w wiedzę i  narzędzia,  które rozwinęły  ich kompetencje
niezbędne do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania w świecie cyfrowym, w kategoriach:

 umiejętności pozyskiwanie informacji,  komunikacji,  rozwiązywania problemów, obsługi
oprogramowania, korzystania z usług i e-usług publicznych,

 wiedzy w obszarach tematycznych: Rodzic w internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse
i  transakcje  w  sieci,  Działanie  w  sieciach  społecznościowych,  Tworzę  własną  stronę
internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci. 

Zakupiony  sprzęt  komputerowy  (24  laptopy  wraz  z  szafami  do  ich  przechowywania)  został
po zakończeniu szkoleń przekazany Szkole Podstawowej nr 5 w Wolsztynie.

Źródło: Biuro Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
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VII. ZAKRES ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ W 2019 ROKU 

VII.1. Planowanie przestrzenne

VII.1.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Wolsztyn

Gmina  Wolsztyn  posiada  aktualne  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn przyjęte Uchwałą nr VIII/71/2007
Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 maja 2007 roku. Studium jest jednym z podstawowych,
obligatoryjnym dla jednostki,  dokumentów planowania  strategicznego,  określającym politykę
przestrzenną  gminy,  a  także  jest  podstawą  do  sporządzania  miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego, które nie mogą naruszać jego ustaleń. 

W ramach realizacji  zadania określonego w art.  32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  a  dotyczącego  oceny  aktualności
dokumentów planistycznych gminy,  Rada Miejska w Wolsztynie w dniu  1 marca 2017 roku
podjęła uchwałę nr XXXI/325/2017 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  i  gminy  Wolsztyn oraz  miejscowych  planów
zagospodarowania  przestrzennego. Jest  to  ostatnia  przeprowadzona przez  gminę  ocena
aktualności tych  dokumentów.  Analiza  aktualności  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego oraz  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego dokonana została na drodze:

 analizy tych dokumentów pod kątem ich zgodności z prawem,

 analizy  cech  własnych  opracowania  (poprawność  grafiki,  zawartość  tekstu,  zgodność
tekstu z częścią graficzną),

 analizy wniosków złożonych w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego  lub  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn,

 analizy  demograficznej  w  aspekcie  zaspokojenia  potrzeb  w  zakresie  terenów
przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej i innej.

Analiza  uwzględniła  także  decyzje  o  warunkach  zabudowy  i  celu  publicznego
umieszczone w rejestrach. Analiza dotyczyła okresu od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2016 r.
z tym, że decyzje o warunkach zabudowy i celu publicznego analizowane były w latach od 2012
do 2015, zgodnie z aktualnymi rejestrami.  Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wolsztyn uznano za aktualne w rozumieniu zgodności
przyjętych  kierunków  rozwoju  z  potrzebami  i  możliwościami  rozwoju  gminy  Wolsztyn
oraz stwierdzono  konieczność wprowadzenia do Studium uzupełniających analiz dotyczących
potrzeb i możliwości rozwoju gminy, co wynika z art. 10 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca
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2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i warunkuje możliwość wprowadzania
kolejnych  zmian  Studium.  Ponadto  znacząca  jest  liczba  wydawanych  decyzji  o  warunkach
zabudowy  na terenie gminy. Liczba ta nie wynika z błędnie przyjętych w Studium kierunków
rozwoju przestrzennego, ale z woli właścicieli terenów podniesienia wartości gruntów w celu ich
sprzedaży, a jednocześnie wynikającej z przepisów możliwości takich działań. Wnioski dotyczą
głównie  wprowadzania  zabudowy  mieszkaniowej  na  tereny  rolne,  celem  umożliwienia
podziału  gruntów  na  działki  budowlane.  Dwoma  dominującymi  kierunkami  rozwoju
przestrzennego gminy  Wolsztyn  powodującymi  jej  urbanizację  są  zabudowa  mieszkaniowa 
oraz działalność gospodarcza. 

VII.1.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

W  gminie  obowiązuje  48  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego.
Tabela  6  przedstawia  wykaz  obowiązujących miejscowych planów  zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wolsztyn. 

Tabela 6. Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
gminy Wolsztyn

Lp. Nr uchwały Data Treść uchwały
Powie-
rzchnia

(ha)
Funkcja

1. XXVII/225/96 19.12.1996 Zmiany miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego –

Obra dz. nr 691/2

0,3680 Usługowo – handlowo –
gastronomiczna z funkcją
mieszkalno – turystyczną

2. XXXVI/295/97 28.08.1997 Zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego – Obra (1750, 1751/1,

1751/2, 1781, 1784, 1785)
  3,0489

Budownictwo mieszkalno -
letniskowe

3. XXXVI/296/97 28.08.1997 Zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego – Karpicko

0,4500 RPO – zabudowa
ogrodnicza

4. VII/52/99 25.02.1999 Uchwalenie zmiany planu
zagospodarowania Wolsztyna i wsi –

Komorowo 141/2; 
Karpicko 82-86,88,90/1; 

Karpicko 99/1

141/2
–

3,2149
82-88,
90/1 –
1,4259
99/1 –
0,2670

Mieszkalnictwo

Letniskowe

Jednorodzinne

5. VII/53/99 25.02.1999 Uchwalenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania gminy Wolsztyn -,

Barłożnia dz. 179/2

1,3100 UR –zabudowa
rzemieślnicza

6. X/95/99 13.05.1999 Uchwalenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania miasta Wolsztyna –

Niałek Wielki 174/2; 175; 176/1
0,8696

UR – zabudowa
rzemieślnicza

7. XI/96/99 13.05.1999 Uchwalenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania miasta Wolsztyna –

Wolsztyn 187/1
0,1191

Handel z możliwością
budowy części mieszkalnej
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  8. XXXIII/274/2001 28.06.2001 Uchwalenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Wolsztyna i wsi Chorzemin,

Niałek Wielki, Karpicko, Tłoki Nowe,
Adamowo, Komorowo – działki 493/1 

i 493/2  obręb II Wolsztyna

0,3721 Mieszkalnictwo

9. XLIV/366/2002 27.06.2002 Uchwalenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

miasta Wolsztyna oraz wsi Chorzemin,
Niałek Wielki, Karpicko, Tłoki Nowe,

Adamowo, Komorowo, w obrębie wsi
Karpicko dz.127L/8 i 127L/9

 0,5800 Parking + droga

10. XLVI/373/2002 30.09.2002 Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy

mieszkaniowej w Chorzeminie
 16,1200

Zabudowa mieszkaniowa

11. XLVI/374/2002 30.09.2002 Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy

letniskowej w Chorzeminie (plan został
zmieniony uchwalą XI/116/2019)

 44,4300 Tereny letniskowe

12. III/26/2002 30.12.2002 Uchwalenie zmiany miejscowych
planów zagospodarowania

przestrzennego gminy Wolsztyn oraz
miasta Wolsztyna i wsi Chorzemin,

Niałek Wielki, Karpicko, Tłoki Nowe,
Adamowo, Komorowo, dotyczącej

przebiegu trasy gazociągu wysokiego
ciśnienia

__
DN 350 gazociąg

wysokiego ciśnienia oraz
bud. Stacji gazowej

13. VI/49/2003 27.03.2003 Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów mieszkaniowo

usługowych w Wolsztynie dz. 380
 0,1964

Zabudowa mieszkaniowo –
usługowa

14. VI/50/2003 27.03.2003 Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów działalności

gospodarczej w Karpicku dz. 68/6
0,1231

Tereny działalności
gospodarczej

15. VI/51/2003 27.03.2003 Zmiany miejscowego plany
zagospodarowania przestrzennego

gminy Wolsztyn

93
Powodo-

wo

121/2
Świętno
420/1
Stara

Dąbrowa
1519/4

Obra

6,0225 – NU

0,2890 – M

0,3311 – M

1,0 Ha – Usługi komercyjne

16. VI/52/2003 27.03.2003 Uchwalenie zmiany w miejscowym
planie zagospodarowania

przestrzennego gminy Wolsztyn dz.
269/1 Świętno

1,1941
Stacja przekaźnikowa Tel.

Kom.

17. VI/53/2003 27.03.2003 Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów zabudowy

letniskowej w Obrze dz. 244, 245, 246
2,9100

Zabudowa letniskowa
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18. VI/54/2003 27.03.2003 Zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

gminy Wolsztyn oraz miasta Wolsztyn
i wsi Chorzemin, Niałek Wielki,

Karpicko, Adamowo, Komorowo-
ścieżka rowerowa wzdłuż

ul. Poniatowskiego i częściowo drogi
krajowej nr 32

2,15 Ścieżka rowerowa

19. XI/89/2003 25.09.2003 Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów działalności

gospodarczej z zabudową
mieszkaniową w Adamowie dz. 314/4,

333, 332/2, 342

 10,5669
Zabudowa

mieszkaniowa 
z działalnością gospodarczą

20. XXXI/241/2005 30.06.2005 Uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Powodowo dz. 283

3,0960
Cele działalności

gospodarczej 
z możliwością

lokalizowania zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

21. XXXIX/326/2006 30.03.2006 Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów ośrodków

wypoczynkowych i zabudowy
mieszkaniowej w Karpicku dz. 805/2,

805/3, 805/4 oraz cz. 804

 1,5000 Ośrodki wypoczynkowe 
 i mieszkalnictwo

22. XLII/349/2006 29.06.2006 Uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 

w miejscowości Powodowo dz. nr 283
3,0960

UK + mieszkaniówka 
i działalność gospodarcza

23. XVIII/144/2008 27.02.2008 Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów działek

o nr ewid. 92/10; 92/11; 92/12; 92/13;
202/5; 202/6 i 202/7 w Powodowie

32,71 Przemysł

24. XLII/335/2010 26.05.2010 Zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowej 

w Chorzeminie 568/2, 568/4, 568/6,
568/8, 568/10

1,90 Mieszkalnictwo 
z usługami

25. XLIII/348/2010 28.06.2010 Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów działek

o nr ewid. 413/6 do 413/22
w Wolsztynie

1,95
Zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna

26. XXII/183/2012 30.10.2012 Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów działek

o nr ewid. 399/1 i 399/2 w Adamowie
4,92

Mieszkalnictwo
z dopuszczeniem

nieuciążliwej działalności
gospodarczej 

i usług
27. XXIX/244/2013 29.05.2013 Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenów eksploatacji
kruszywa w Kębłowie 605, 606, 607/1,

607/2, 608

 
5,87

Powierzchniowa
eksploatacja kruszywa

28. XXX/255/2013 26.06.2013 Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru przy drodze 16,3

Tereny zabudowy
mieszkaniowej
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wojewódzkiej nr 315 w miejscowości
Powodowo dz. nr 197/2 z przyległymi

drogami, gminy Wolsztyn

jednorodzinnej

29. XXXV/300//2013 30.12.2013 Zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenów działalności gospodarczej 

z zabudową mieszkaniowa 
w Adamowie, dz. nr 528

2,95 Tereny zabudowy
mieszkaniowej 

30. XXXV/301/2013 30.12.2013 Zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenów działalności gospodarczej 

z zabudową mieszkaniowa w
Adamowie, dz. nr 527

7,62
Działalność gospodarcza

z zabudową mieszkaniową

31. XL/343/2014 25.06.2014 Miejscowego Planu zagospodarowania
przestrzennego w obszarze działki 
o numerze ewidencyjnym 202/6 

w Powodowie

4,43 Tereny przemysłu

32. X/73/2015 24.06.2015 Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obszarze działki
o numerze ewidencyjnym 209/2

w Nowych Tłokach

2,62
Terenu zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej

33. XIII/107/2015 30.09.2015 Dotyczy uchwalenia
Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego terenów działek
o numerach ewidencyjnych 321/1

i 321/3 w Adamowie

2,45 Tereny zabudowy
mieszkaniowej

34. XX/190/2016 30.03.2016 Dotyczy uchwalenia
Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów obejmujących

działki o numerach ewidencyjnych
178/15, 179/7 i 181/1 w Niałku Wielkim

1,72 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna

35. XXIII/217/2016 29.06.2016 Dotyczy uchwalenia
Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenów w
miejscowości Chorzemin, gm. Wolsztyn.

Etap I

42,40
Tereny zabudowy
jednorodzinnej  
i wielorodzinnej 
z towarzyszącymi

usługami
36. XX/190/2016 30.03.2016 Dotyczy uchwalenia

Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów obejmujących

działki o numerach ewid. 178/15,
179/7, 181/1 w Niałku Wielkim 

1,7 Zabudowa mieszkaniowa

37. XXIX/302/2016 28.12.2016 Dotyczy uchwalenia
Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego w obszarze działki 
o numerze ewid. 93/2 w Powodowie  

6,0 Zabudowa usługowa,
przemysł

38. XXIX/303/2016 28.12.2016 Dotyczy uchwalenia
Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego w obszarze działki 
o numerze ewid. 568/19 w Chorzeminie

0,2371
Zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna

39. XXXI/330/2017 01.03.2017 Dotyczy uchwalenia
Miejscowego planu zagospodarowania ok. 6,6 Zabudowa usługowa
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przestrzennego w obszarze części
działki o numerze ewid. 109/7  w

Powodowie
40. XXXII/351/2017 29.03.2017 Dotyczy uchwalenia

Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obszarze działki 

o numerze ewid. 226/9 w Komorowie 

39.77
Tereny przemysłu, usług,

baz składów.

41. XXXV/383/2017 28.06.2017 Dotyczy uchwalenia
Zmiany Miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy w obszarze działek 

o numerach ewid. 174/2, 175, 176/1  
w Niałku Wielkim 

0,8674
Zabudowa usługowa,

przemysł

42. XXXV/385/2017 28.06.2017 Dotyczy uchwalenia
Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów eksploatacji
kruszywa i działalności gospodarczej 

w Kębłowie 

ok. 3,7 
Eksploatacja kruszywa 

i działalności gospodarczej

43. XXXV/399/2017 28.06.2017 Dotyczy uchwalenia
Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Miasta i Gminy
Wolsztyn  w obszarze części działki

o numerze ewidencyjnym 313
w Powodowie  

ok. 2,0 
O - Tereny składowiska

odpadów

44. XLIII/500/2018 31.01.2018 Dotyczy uchwalenia
Zmiany Miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowej 
w Chorzeminie w obszarze działki 
o numerze ewidencyjnym 568/12  

0.86 Zabudowa mieszkaniowa

45. XLIII/501/2018 31.01.2018 Dotyczy uchwalenia
Zmiany Miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego
terenów działalności gospodarczej 

z zabudową mieszkaniową w Adamowie
w obszarze działki o numerze ewid. 528

2,95
Działalność gospodarcza

z zabudową mieszkaniową

46. XI/116/2019 25.09.2019 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenów zabudowy mieszkaniowej

w Chorzeminie (zmiana planu
zatwierdzonego uchwałą

XLVI/374/2002)

44,43 Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i
wielorodzinna

47. XVI/172/2019 30.12.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania

przestrzennego dla działek w rejonie
ulicy Inwestycyjnej

82,3032 Zabudowa przemysłowa

48. XVI/171/2019 30.12.2020 w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania

przestrzennego dla dwóch obszarów
położonych w Powodowie, przy drodze

krajowej nr 32 – część A

14,6796 Zabudowa przemysłowa
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Stopień  pokrycia  obszaru  gminy miejscowymi  planami  zagospodarowania
przestrzennego jest bardzo niski i wynosi ok. 1,58% obszaru całej gminy (łącznie 394,4926 ha).
Dla porównania pokrycie planistyczne powierzchni gmin w Polsce wynosi średnio około 30%. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Wolsztyn są aktualne i nie
wymagają  dostosowania  do  obowiązujących  przepisów  prawnych,  gdyż  zachowują  one,
zgodnie  z  brzmieniem przepisów, ważność i  stanowią nadal  podstawę do wydawania na ich
podstawie  decyzji  administracyjnych  (pozwolenia  na  budowę).  Zasadnym  jest  jednak
sukcesywne  przystępowania  do  opracowania  miejscowych  planów  dla  tych  sołectw  lub  ich
części,  w  których  występuje  najintensywniejszy  ruch  budowlany,  a  także  do  opracowania
miejscowych planów  z  zakazem  zabudowy  dla  cennych  kompleksów  rolnych  oraz  terenów  
o nieprzeciętnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

W  2019  roku,  Rada  Miejska  w  Wolsztynie  podjęła  także  7  uchwał  w  sprawie
przystąpienia  do  sporządzenia  następujących  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego:

 Uchwała  Nr  VI/62/2019  Rady  Miejskiej  w  Wolsztynie  z  dnia  27  marca  2019  roku
w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 308 i 309/1 w Nowych Tłokach,

 Uchwała  nr  VII/72/2019  Rady  Miejskiej  w  Wolsztynie  z  dnia  24  kwietnia  2019  roku
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego w Tłokach,

 Uchwała  Nr  VIII/94/2019  Rady  Miejskiej  w  Wolsztynie  z  dnia  29  maja  2019  roku
w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego dla terenu we Wroniawach,

 Uchwała  Nr  VIII/96/2019  Rady  Miejskiej  w  Wolsztynie  z  dnia  29  maja  2019  roku
w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w Powodowie, przy drodze wojewódzkiej nr 315,

 Uchwała  Nr  VIII/97/2019  Rady  Miejskiej  w  Wolsztynie  z  dnia  29  maja  2019  roku
w sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego dla terenu w Starym Widzimiu,

 Uchwała Nr VIII/98/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29.05.2019 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego w Komorowie,

 Uchwała Nr VIII/99/2019 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29.05.2019 roku w sprawie
zmiany Uchwały Nr  VI/62/2019 Rady  Miejskiej  w Wolsztynie  z  dnia  27.03.2019 roku
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 308 i 309/1 w Nowych Tłokach.
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VII.2. Infrastruktura drogowa 

Na  terenie  Gminy  Wolsztyn  funkcjonuje  sieć  dróg  publicznych  podzielona
na następujące kategorie:

 drogi  krajowe (droga  krajowa  nr  32)  o  długości  12,4  km,  która  utrzymywana  jest
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Zachodni w Poznaniu,

 drogi  wojewódzkie o  długości  42,6  km,  których  utrzymanie,  remonty  oraz  budowa
spoczywają na Wielkopolskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,

 drogi  powiatowe o  łącznej  długości  83,44  km,  których  utrzymanie,  modernizacje
oraz budowa leżą w gestii Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie,

 drogi  gminne (zakwalifikowane  do  tej  kategorii  stosownymi  uchwałami)  o  łącznej
długości 127,4 km, w tym: 

- ulice na terenie miasta – 27,2 km (26,8 km o nawierzchni twardej),
- drogi na terenie gminy – 107,7 km (37,8 km o nawierzchni twardej).

Utrzymanie, remonty oraz budowa dróg gminnych są obowiązkiem Gminy Wolsztyn. 

 drogi wewnętrzne usytuowane na działkach stanowiących własność gminy, nie objęte
ewidencją (stanowiące głównie drogi dojazdowe do pól i licznie powstające w ostatnich
kilkunastu latach - drogi  dojazdowe do nieruchomości  zabudowanych zlokalizowanych
na obrzeżach miasta i  wsi  gminnych).  Część tych dróg – o łącznej długości  ok. 19 km
posiada nawierzchnię twardą (kostka lub asfalt),  a utrzymanie, remonty oraz budowa
tych dróg są obowiązkiem gminy. 

Przeprowadzone  w 2019 roku inwestycje drogowe przedstawiono w Tabeli 4. oraz Tabeli 4a
w punkcie V.1.3. Zadania inwestycyjne gminy w 2019 roku. 
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VII.3. Gospodarka wodno-ściekowa

Zaopatrzeniem  mieszkańców  w  wodę  oraz  odprowadzeniem  ścieków  bytowych
na terenie  gminy  zajmuje  się  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  Spółka  z  o.  o.
w Wolsztynie.  W 2019 roku PGK sp. z o.o. działało w oparciu o zatwierdzony plan techniczno-
ekonomiczny oraz wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych  na  lata  2018-2021  przyjęty  uchwałą  nr  XLIII/498/2018  Rady  Miejskiej
w Wolsztynie w dniu 31.01.2018 roku. 

Założenia planów zostały zrealizowane:

 sprzedaż wody - wykonano 103,9 %,

 sprzedaż ścieków - wykonano 102,3 %,

 wywóz nieczystości ciekłych - wykonano 99,3 %,

 wywóz nieczystości stałych wraz z odpadami wysegregowanymi - wykonano 92,6%,

 wywóz odpadów z punktu PSZOK - wynosiło 102,5 % planowanych.

W 2019 roku ilość odbiorców wzrosła o 153 odbiorców i na koniec roku wynosiła 7.197
odbiorców,  natomiast  ilość  odbiorców podłączonych  do kanalizacji  sanitarnej  wzrosła  o 191
odbiorców i na koniec roku wynosiła 6.527 odbiorców.

W  2019  roku  Przedsiębiorstwo  przeznaczyło  na  poprawę  stanu  infrastruktury
technicznej – remonty, środki finansowe w wysokości  838.150,84 zł.

W  minionym  roku  2019  Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.  o.
w Wolsztynie na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych
wydało 9.563.687,56 zł. Środki te przeznaczone były na:

 budowę sieci kanalizacyjnej na długości 1.400 m wraz z pompowniami (2 kpt), 

 budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 7.900 m, 

 poszukiwanie wody w warstwie wodonośnej na głębokości 60 - 70 m,

 budowa i modernizacja studni nr 2b na ujęciu wody w Wroniawach. 

W 2019 roku wymieniono 15 szt.  przyłączy oraz wybudowano 21 szt przydomowych
przepompowni.

W  bieżącym  roku  kontynuowano  rozbudowę  wprowadzonego  radiowego  system
odczytu wodo-mierzy i na koniec roku w systemie odczytu radiowego mamy łącznie 4750 szt.
nakładek do zdalnego odczytu.

W ramach posiadanych  środków inwestycyjnych przedsiębiorstwo dokonało szeregu
drobnych zakupów środków trwałych. 

Na spłatę pożyczek Przedsiębiorstwo przeznaczyło 1.784.099,18 zł.
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Na koniec 2019 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie
posiadało oraz obsługiwało:

 217,3 km sieci wodociągowej,

 189,3 km sieci kanalizacyjnej,

 2 ujęcia wody,

 1 oczyszczalnie,

 83  przepompowni lokalnych,

 35 przydomowych oczyszczalni,

 311 przydomowych pompowni.

Od roku 2018 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wolsztynie realizuje projekt
pod nazwą  „Modernizacja i  rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia
w wodę na terenie aglomeracji Wolsztyn – Siedlec”. Składają się na niego cztery duże zadania:
budowa  instalacji  do  przeróbki  osadów  ściekowych  wraz  z  zasilaniem  za  pomocą  instalacji
fotowoltaicznej  na  komunalnej  oczyszczalni  ścieków  dla  aglomeracji  Wolsztyński-Siedleckiej;
modernizacja centralnej przepompowni ścieków, wymiana kraty mechanicznej wraz z remontem
kanalizacji  sanitarnej  metodą żywicznego  rękawa  utwardzanego;  modernizacja  Stacji
Uzdatniania  Wody Wroniawy wraz z  przebudową układu zasilania energetycznego i  budową
instalacji fotowoltaicznej off grid oraz budowa sieci wodociągowej Adamowo Sarny – Wolsztyn
jako  drugostronne  zasilanie  w  wodę  m.  Wolsztyn  i  wdrożenie  systemu  GIS  do  zarządzania
majątkiem sieciowym spółki. Realizacja projektu trwa do roku 2020.

Projekt  uzyskał  dofinansowanie  z  Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska
i Gospodarki Wodnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania
2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Planowany koszt realizacji wszystkich zadań
w  ramach  projektu  to  42.839.568,45  zł. Wysokość  uzyskanego  dofinansowania  wynosi
21.634.831,81 zł.

Celem projektu  jest  doposażenie  oczyszczalni  ścieków w Komorowie w nowoczesną
instalacje  do  głębokiej  alkalizacji  osadów  ściekowych  i  docelowe  przekształcenie  osadów
w wartościowy nawóz organiczno-mineralny. Dodatkowo zostanie przeprowadzona renowacja
znacznej części, ponad 40 letnich, kolektorów ściekowych i zmodernizowana zostanie centralna
przepompownia ścieków. 

W zakresie zaopatrzenia gminy w wodę duże inwestycje planowane są na strategicznej
dla regionu stacji uzdatnia wody we Wroniawach, pojawią się nowe instalacje zabezpieczające
proces na czas zaniku prądu, gwarantujące ciągłość dostaw wody do mieszkańców. Wszystkie
pompy  na  ujęciu  we  Wroniawach  zasilane  będą  za  pomocą  energii  odnawialnej  ze  słońca.
Pobudowana też zostanie nowa magistrala wodociągowa z ujęcia we Wroniawach, pozwalająca
zwiększyć  znacząco  bezpieczeństwo  dostaw  wody  do  miasta  i  ograniczyć  wpływ  zdarzeń
awaryjnych –  to tzw. „drugostronne zasilanie w wodę” miasta.
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VII.4. Gospodarka odpadami

Podstawowym celem wprowadzenia w lipcu 2013 r. nowego systemu gospodarowania
odpadami w Polsce było i  nadal jest zmniejszanie ilości  odpadów komunalnych zmieszanych,
w tym  ulegających  biodegradacji,  poprzez  prowadzenie  selektywnej  zbiórki  i  osiąganie
w poszczególnych latach wymaganych prawem poziomów odzysku i recyklingu.

Zagospodarowanie odebranych odpadów

Gospodarką odpadami na terenie Gminy Wolsztyn zajmuje się Związek Międzygminny
„Obra” (ZM „Obra”),  którego gmina jest uczestnikiem. Związek realizuje obowiązki w zakresie
organizacji  systemu  odbioru  odpadów  komunalnych  zmieszanych  i  wysegregowanych
w  stosunku  do  wszystkich  rodzajów  nieruchomości  tj.  nieruchomości  zamieszkałych
i niezamieszkałych, co wynika z treści uchwały nr VIII/28/2012 Zgromadzenia ZM „Obra” z dnia
26  czerwca  2012  roku  w  sprawie  przejęcia  obowiązku  odbioru  odpadów  komunalnych
od właścicieli  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy  a  powstają  odpady
komunalne.  Zatem  właściciele  nieruchomości  niezamieszkałych,  podobnie  jak  właściciele
nieruchomości  zamieszkałych,  składają  deklaracje  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami do Związku i tym samym partycypują w kosztach funkcjonowania systemu. Rok 2019
był  kolejnym,  który  potwierdził, że  takie  rozwiązanie,  tak  od  strony  organizacyjnej  jak
i ekonomicznej  jest  w  pełni  uzasadnione.  W  roku  2017  w  drodze  otwartego  przetargu
wyłoniony został  operator  wpisany do rejestru działalności  regulowanej  prowadzonym przez
ZM „Obra”,  który  zgodnie  z  rozstrzygniętym  przetargiem  usługi  odbioru  odpadów  będzie
świadczył  do  30  września  2021  roku.  Operatorem  tym  jest  Przedsiębiorstwo  Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. z Berzyna.  Zagospodarowanie wszystkich rodzajów odpadów należało
do ZM „Obra”  i odbywało się w roku 2019 w następujący sposób: 

Odpady komunalne zmieszane 

Gmina  Wolsztyn  –  uczestnik  ZM  „Obra”  znajdowała  się  do  6  września  2019
w obowiązkowym IV regionie gospodarowania odpadami, określonym w Wojewódzkim Planie
Gospodarowania  Odpadami  (WPGO) dla  naszego województwa.  W regionie  IV  w roku 2019
funkcjonowała  tylko  jedna  instalacja  posiadająca  status  regionalnej  instalacji  przetwarzania
odpadów  komunalnych  (wcześniej  tzw.  RIPOK  po  zmianie  prawa  instalacja  komunalna),
zlokalizowana  w  Piotrowie  Pierwszym.  Instalacja  posiada  moce  przerobowe  niezbędne
do zagospodarowania  wytworzonych  w  regionie  IV  odpadów.  Do  instalacji  obowiązkowo
należało  dostarczyć  zebrane  odpady  niesegregowane  (dawniej  zmieszane)  oraz  zielone.
Instalacje  prowadziła  Sp.  z  o.o.  „PreZero”.  Warunki  współpracy  instalacja  jako  monopolista
narzuciła bardzo trudne, zwłaszcza w kontekście ceny przyjęcia 1 tony odpadów na bramie stacji
przeładunkowej.  Pomimo kilkukrotnych  próśb  wyrażanych  zarówno pisemnie  jak  i  w trakcie
organizowanych  spotkań  od  prowadzącego  RIPOK  nie  otrzymano  szczegółowej  kalkulacji
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uzasadniającej tak wysoką cenę za przyjęcie 1 tony odpadów. Wobec stosowania wysokich cen
i braku odniesienia się prowadzącego instalację do złożonych uwag, w dniu 20 lipca 2018 roku
Zarząd  ZM  „Obra”  złożył  zawiadomienie  do  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów
o stosowaniu  przez  Spółkę jako  prowadzącego  regionalną  instalację  praktyk  ograniczających
konkurencję,  polegających  na  nadużyciu  pozycji  dominującej  na  lokalnym  rynku
zagospodarowania  odpadów komunalnych poprzez narzucanie  nieuczciwych cen za przyjęcie
określonych  frakcji  odpadów.  Postępowanie  to  UOKiK  zakończył  w  roku  2019  roku,  o  czym
poinformował pismem z dnia 8 listopada ubr. Stwierdzając, że w opinii Prezesa UOKiK brak jest
wystarczających podstaw do wszczęcia postępowania antymonopolowego. 

Aktualnie po wprowadzonych zmianach w prawie nie obowiązuje żadna regionalizacja,
odpady przekazuje się  do instalacji  z  którą posiada się  umowę.  W roku 2020 po dokonaniu
zmian  w  WPGO  związanych  z  określeniem  na  nowo  mocy  przerobowych  poszczególnych
instalacji  ogłoszony  został  przetarg  na  zagospodarowanie  odpadów  niesegregowanych
i  bioodpadów.  Wyłoniony  w  wyniku  nieograniczonego  przetargu  podmiot  otrzyma
do zagospodarowania  wytworzone  na  obszarze  gmin  –  uczestników  ZM  „Obra”  odpady
od 1 maja 2020 roku do 30 kwietnia 2021.

W  roku  2019  przeprowadzono  serię  kontroli  zawartości  opróżnianych  pojemników
na odpady niesegregowane. W każdym przypadku braku segregacji na pojemnik naklejano żółtą
kartkę,  informująca  właściciela  nieruchomości  o  nie  wywiązaniu  się  z  podjętego  obowiązku
segregacji  odpadów, zaś  w skrajnych przypadkach naliczono opłatę  podwyższoną.  W efekcie
tych działań oraz realizacji przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym rok 2019 był pierwszym
od czasu  wprowadzenia  zmian  systemowych,  w którym  zmalała  ilość  odpadów  zmieszanych
(niesegregowanych) a znacząco wzrosła ilość odpadów wysegregowanych. 

Odpady zebrane selektywnie

System  zbiórki  odpadów  wysegregowanych  jest  systemem  mieszanym,  opartym
na zbieraniu  surowców  wtórnych  w  workach  i  pojemnikach  zbiorczych.  Pojemniki  zbiorcze
na: makulaturę,  tworzywa  sztuczne  oraz  zużytą  odzież,  funkcjonują  w  budownictwie
wielorodzinnym  oraz  wynajmowane  są  przez  właścicieli  nieruchomości  niezamieszkałych
(min. instytucje, stowarzyszenia domków letniskowych, zakłady pracy, szkoły itp.). W przypadku
nieruchomości  zamieszkałych  wielolokalowych  sposób  ten  uniemożliwia  sprawdzenie
wywiązywania  się  właścicieli  z  podjętego  obowiązku  segregacji.  Z  kolei  pojemniki  na  szkło
bezbarwne  oraz  kolorowe  zabezpieczają  odbiór  stłuczki  szklanej  od  wszystkich  właścicieli
nieruchomości  tj.  zamieszkałych i  niezamieszkałych.  Ponadto,  każdy właściciel  nieruchomości
mógł, w nieograniczonej ilości dostarczyć wysegregowane odpady takie jak min.: makulatura,
stłuczka  szklana,  tworzywa  sztuczne,  odpady  zielone,  baterie,  przeterminowane  leki
i  chemikalia,  gabaryty,  gruz  do  punktu  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  (PSZOK)
zlokalizowanego  w  m.  Berzyna  6,  siedziba  PGK  Sp.  z  o.o.  Za  bieżącą  działalność  PSZOK-u
odpowiedzialny  jest  operator,  zaś  zagospodarowanie  zebranych  w  nich  odpadów
wysegregowanych  leży  po  stronie  ZM  „Obra”.  W  trakcie  roku  2019  nasiliły  się  problemy
związane z za-gospodarowaniem wszystkich frakcji odpadów zbieranych selektywnie. Jedynym
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rodzajem  odpadu  zbieranego  selektywnie,  do  odbioru  którego  nie  trzeba  było  dopłacać
pozostała  stłuczka  szklana.  Do  wszystkich  pozostałych  frakcji  odpadów  ZM  „Obra”  musiał
dopłacać do każdej jednej przekazanej tony odpadu do dalszego zagospodarowania. Wysokość
dopłaty nie miała charakteru stabilnego, zmieniała się po kilka razy w roku.

W roku 2019  selektywnie  zebrane odpady  zagospodarowywane  były  w następujący
sposób: stłuczka szklana – umowa z firmą Krynicki Recykling S.A., przeterminowane leki – Firma
Michałowski  z  Bydgoszczy,  baterie  –  „REMONDIS  Elektrorecykling  Sp.  z  o.o.”  Organizacja
Odzysku,  zużyty  sprzęt  rtv  i  agd  –  Elektrorecykling  w Nowym  Tomyślu,  tworzywa  sztuczne,
makulatura,  wielkogabaryty  i  pozostałe  –  PHP Przemysław Olejnik  Wąbiewo,  opony – „Agro
Firma” Wroniawy, odzież – firma PPHU Sp. z o.o. „Wtórpol”, gruz – proces odzysku R – 5  i R-12
oraz magazynowanie. W roku 2018 po raz pierwszy do Związku sprawozdania składały podmioty
posiadające  stosowne  decyzje  na  skup  surowców  wtórnych  od  ludności  (np.  metale,
makulatura). Za rok 2019 ustawodawca przedłużył termin składania sprawozdań do 30 czerwca
2020 roku co sprawia,  że  w przedmiotowym raporcie  nie  ma do ilości  skupionych tą drogą
surowców odniesienia. Natomiast  efektem pozyskanej do współpracy firmy PPHU „Wtórpol”
Sp. z o.o.  Leszek Wojteczek, jest wyodrębnienie w 2019 roku 108,7 ton odzieży z ogólnej masy
odpadów komunalnych.  

Potrzeby inwestycyjne, związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska celem planów inwestycyjnych powinno
być  wskazanie  realizacji  infrastruktury niezbędnej  do osiągnięcia  w roku 2020 i  w kolejnych
latach zgodności z unijnymi dyrektywami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Wśród tych ostatnich prym wiodą: hierarchia postępowania z odpadami, osiąganie wymaganych
poziomów  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  recyklingu  oraz  ograniczenia  składowania
odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji.  Wyzwaniem  dla  każdego  organizatora
systemu gospodarowania odpadami jest osiągnięcie celów w zakresie przygotowania odpadów
do ich  ponownego  użycia  i  recyklingu.  Zgodnie  z  art.  3b  i  3c  ucpg   gmina jest  obowiązana
osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych z wy-
łączeniem  innych  niż  niebezpieczne  odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych  stanowiących
odpady komunalne, w wysokości co najmniej: 

 50% wagowo za każdy rok w latach 2020 – 2024,

 55% wagowo za każdy rok latach 2025 – 2029,

 60% wagowo za każdy rok w latach 2030 – 2034,

 65% wagowo za 2035 rok i za każdy następny rok.

Ponadto gmina jest zobowiązana do 31 grudnia 2020 roku osiągnąć:

 poziom  recyklingu  i  przygotowania  do  ponownego  użycia:  papieru,  metali,  tworzyw
sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
w wysokości co najmniej 70% wagowo,
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 ograniczenie  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych
do składowania do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy powstałych odpadów,
liczonych w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

Dla gminy Wolsztyn za rok 2019 osiąganie tych poziomów przedstawia się następująco:

Tabela 7. Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych
do składowania

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wymagane 50% 50% 50% 45% 45% 40% 40% 35%

Osiągnięte 79,1% 1,78% 0,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Źródło: Związek Międzygminny „Obra” – sprawozdanie za 2019 rok

Tabela 8. Przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wymagane 36% 38% 40% 42% 45% 50% 60% 70%

Osiągnięte 41,2% 45,15% 90,80% 45,73% 60,60% 53,36% bd

Źródło: Związek Międzygminny „Obra” – sprawozdanie za 2019 rok

Tabela 9. Przygotowanie do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wymagane 12% 16% 16% 18% 20% 30% 40% 50%

Osiągnięte 15,61% 21,51% 38,84% 37,85% 43,00% 86,76% bd

Źródło: Związek Międzygminny „Obra” – sprawozdanie za 2019 rok

Tabela 10. Poziomy selektywnej zbiórki średniorocznie na osobę

2015 2016 2017 2018 2019

Metal 0 0 0 43,49 bd*

Plastik 19,15 22,95 29,25 35,04 36,66

Papier 3,67 4,42 4,80 9,89 8,23*

Szkło 14,55 16,32 16,95 18,07 20,74

Źródło: Związek Międzygminny „Obra” – sprawozdanie za 2019 rok

*bez danych z punktów skupu 

S t r o n a | 62 |



RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY WOLSZTYN ZA ROK 2019

Jak  wynika z powyższego zestawienia w czterech podstawowych frakcjach odpadów
średniorocznie każdy płacący mieszkaniec gminy Wolsztyn wysegregował 106,49 kg surowców
wtórnych.  Jeśliby do tej  ilości  dodać odpady zielone i  pozostałe,  które wyodrębniamy z puli
odpadów  komunalnych  (baterie,  leki,  opony,  gabaryty,  zużyty  sprzęt  rtv  i  agd)  wtedy  ilość
ta wzrasta  o  53,2  kg.  Jak  zatem  wyżej  wykazano,  wszystkie  poziomy  odzysku  i  recyklingu
wymagane  prawem  zostały  za  rok  2018  osiągnięte.  Należy  pamiętać  o  tym,  że  rok  2018
to pierwszy,  w  którym  sprawozdania  z  ilości  pozyskanych  (skupionych)  surowców  wtórnych
złożyły funkcjonujące na obszarze Gminy Wolsztyn punkty skupu. Stąd też wykazano pozyskany
złom oraz odnotowano stosunkowo duży wzrost ilości pozyskanego papieru (makulatury).

Budowa stacji przeładunkowej oraz nowego PSZOK-u

W  ramach  stworzonego  przez  ZM  „Obra”  systemu  gospodarowania  funkcjonuje
tymczasowa stacja przeładunkowa. Stacja docelowa, ze względu na już istniejącą infrastrukturę
techniczną powstanie na terenie przyległym bezpośrednio do składowiska. Zgodę na wyłączenie
terenu  pod  przyszłą  stację  przeładunkową  oraz  dodatkowy  PSZOK  Związek  otrzymał
od Nadleśnictwa w Wolsztynie.  Związek  w dniu 17 grudnia 2019 roku  podpisał  w NFOŚiGW
umowę  na  finansowe  wsparcie  w  formie  dotacji  budowy  PSZOK  oraz  zakup
pojemników/kompostowników.  W  dodatkowym  PSZOK-u  przewiduje  się  lokalizację  płyty
umożliwiającej deponowanie gruzu budowlanego a następnie jego kruszenie i wykorzystywanie
pod potrzeby drogowe gminy Wolsztyn.

W roku 2019 pozyskano  środki w  trybie  złożenia  oferty  na  nabory  ogłaszane  przez
samorząd  województwa  wielkopolskiego  w  ramach  działania  4.2  Gospodarka  odpadami,
poddziałanie  4.2.1  Tworzenie  kompleksowych  systemów  gospodarki  odpadami
oraz uzupełnianie  istniejących.  Z  tych środków przeprowadzona zostanie  rekultywacja trzech
kwater składowiska w m. Powodowo.  Zakup pojemników do selektywnej zbiorki i utwardzanie
miejsc pod gniazda recyklingowe.

Związek  eksploatuje  ok.  250  gniazd  recyklingowych.  Dla  utrzymania  elementarnego
ładu  i  porządku  wokół  pojemników,  teren  pod  pojemnikami  do  stłuczki  szklanej  i  odzieży
powinien być utwardzony –  w roku 2019 utwardzono kolejne 3 gniazda. Własnością Związku
i Gminy Wolsztyn są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów – na skutek kilkunastoletniej
ich eksploatacji  trwa  sukcesywna  wymiana  tych  najbardziej  zużytych.  Związek  dokonuje
zakupów nowych pojemników pod bieżąco występujące potrzeby w tym zakresie. 

Oprogramowanie i sprzęt informatyczny

Związek  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  posiada  własną  bazę  danych
osobowych.  Baza  i  dostęp  do  niej  jest  chroniony  w  taki  sposób,  aby  żadne  dane  nie  były
dostępne dla osób nieuprawnionych.  W roku 2019 do bieżących potrzeb  w tym do kontroli
składanych  reklamacji  wykorzystywano stworzony  wcześniej  elektroniczny  system
ewidencjonowania ilości odbieranych odpadów z każdego rodzaju nieruchomości. Tym samym
ZM „Obra” został przygotowany do wprowadzonego od 1 stycznia 2020 roku przez Ministerstwo
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Środowiska  elektronicznego  nadzoru  nad  transportem  zebranych  odpadów  komunalnych.
Organizacja  systemu  selektywnej  zbiorki  wymaga  stałego  elektronicznego  monitorowania
przede  wszystkim  gniazd  recyklingowych.  Monitorowaniu  podlegają  także  te  części  obszaru
gminy Wolsztyn, na których systematycznie dokonuje się nielegalnego deponowania odpadów.
Można to czynić za pomocą mobilnych kamer, których zapisy są wykorzystywane w bieżącej
pracy min. straży miejskiej. Realizacja tych zadań sprawia, że niezbędne jest stałe planowanie
i  dokonywanie  nakładów  finansowych  na  wymianę  sprzętu  informatycznego  oraz  nowe
oprogramowania.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

Rok  2019 w  charakteryzował  się  znacznym  wzrostem  kosztów  funkcjonowania
systemu gospodarowania odpadami, wynikającymi przede wszystkim z: 

  wzrostu opłaty składowiskowej,

 wzrostu ceny za przyjęcie 1 tony odpadów na bramie instalacji,

 wzrostu ilości odbieranych odpadów wysegregowanych przy jednoczesnej konieczności
płacenia za ich dalsze przetwarzanie,

 trudności z wyegzekwowaniem opłaty od przebywających na naszych nieruchomościach
cudzoziemców,

 zwiększających  się  obciążeń  związanych  z  ubezpieczeniami  i  monitoringiem wizyjnym
składowisk.

Z  tych  też  powodów celem ekonomicznego  zbilansowania  funkcjonowania  systemu
przygotowane  zostały  propozycje  zmian  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi, które  weszły w życie w roku 2019 i od początku roku 2020. Zmianę wysokości
opłaty  połączono  z  innymi  działaniami,  które  powinny  mieć  wpływ  na  ilość  odpadów
przekazywanych do dalszego zagospodarowania. 

Stworzony i wprowadzony w życie w dniu 1 lipca 2013 roku system gospodarowania
odpadami komunalnymi w roku 2019 był system samobilansującym się.  
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VII.5. Polityka społeczna

Pomoc  społeczna  jest  instytucją  polityki  społecznej  Państwa,  mającą  na  celu
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są
one  w  stanie  pokonać,  wykorzystując  własne  uprawnienia,  zasoby  i  możliwości.  W  Gminie
Wolsztyn zadania  z zakresu pomocy społecznej wykonuje  Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS)
w Wolsztynie. 

W 2019 roku w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej różnymi formami
pomocy objęto 490 gospodarstw domowych, a w nich 1.028 osób, co stanowi 3,46 % ogółu
mieszkańców gminy (liczba mieszkańców na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 29.705 osób). Z terenu
miasta  pomocą  objęto  313  gospodarstwa  domowe,  natomiast  z  wiosek  177  gospodarstw
domowych.  Decyzje  o  przyznaniu  lub  odmowie  przyznania  pomocy  wymagają  uprzedniego
przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu
zamieszkania klienta.

W  ubiegłym  roku  pracownicy  socjalni  przeprowadzili  1.217  wywiadów,  w  tym  76
na potrzeby innych organów pomocy społecznej.   W systemie pomocy społecznej  w 2019 r.
wydano  1.602  decyzji  administracyjnych,  w  tym  1  odmowna.  Powodem  wydania  decyzji
odmownej  był  brak  szczególnych  przyczyn  do  przyznania  pomocy.  Od  wspomnianej  decyzji
odmownej złożone zostało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie,
które decyzję OPS utrzymało w mocy.

Powodem  wydania  decyzji  odmownych  było  przekroczenie  kryterium dochodowego
oraz brak szczególnych przyczyn do przyznania pomocy. Ze świadczeń OPS w największej mierze
korzystają  osoby  długotrwale  chore,  stanowią  one  blisko  48%  beneficjentów  świadczeń.
Niecałych 31% świadczeniobiorców, to osoby niepełnosprawne, ok. 21% osoby bezrobotne oraz
niespełna  20%  mieszkańcy  wykazujący  bezradność  w sprawach  opiekuńczo–wychowawczych
i  prowadzenia  gospodarstwa  domowego.  W  gminie,  w  2019  roku  1.028  osób  skorzystało
z pomocy  w  formie  finansowej  i  rzeczowej,  w  tym  w formie  zasiłków  stałych,  okresowych,
celowych, co stanowi 3,5% populacji gminy.

VII.5.1. Zadania z zakresu pomocy społecznej

W 2019 roku udzielono następujących  form pomocy  z  zakresu pomocy społecznej,
które przedstawiono w Tabeli 11. 

Tabela 11. Rodzaje i kwoty wydatków ponoszone na świadczenia pomocy społecznej

Lp. Rodzaj świadczenia
Liczba
osób

Kwota
wydatków

(w zł)

Dotacja
celowa

Środki
własne

Odpłatność
klienta

1. Zasiłek stały 96 515.019,90 512.308,10 2.711,80 0

2. Zasiłek okresowy 121 210.672,45 199.283,45 11.389,00 0
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3. Zasiłek celowy 326 185.412,08 0 185.412,08 0

4. Specjalny zasiłek 
celowy

121 82.399,11 0 82.399,11 0

5. Sprawienie pogrzebu 2 9.080,00 0 9.080,00 0

6. Usługi opiekuńcze 40 241.014,30 0 241.014,30 59.906,46

7. Ubezpieczenie 
zdrowotne 88 44.326,40 44.326,40 0 0

8.

Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób 
z zaburzeniami 
psychicznymi

2 73.956,00 73.956,00 0 0

9. Pomoc państwa 
w akresie dożywiania 514 288.432,83 173.049,73 115.383,10 0

10. Pobyt w domu 
pomocy społecznej 59 1.392.613,60 0 1.392.613,06 112.758,87

Źródło: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie – sprawozdanie za 2019 rok

VII.5.2. Praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne oraz inne działania

W 2019 roku pracą socjalną objęto 430 środowisk w tym: wyłącznie w postaci pracy
socjalnej  87 środowisk.  Podejmowano również szereg działań interwencyjnych,  w sytuacjach
szczególnie  trudnych,  dotyczących  zwłaszcza  stwierdzonych  zaniedbań  w  prawidłowym
wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo  -  wychowawczych  przez  rodziców  wobec  dzieci,  zaniedbań
członków  rodzin  w  stosunku  do  osób  starszych  i  niepełnosprawnych  oraz  w  rodzinach
zagrożonych przemocą domową. Skierowano 7 wniosków do sądu o wgląd w sytuację rodziny,
założono  przez  pracowników  socjalnych  3  Niebieskie  Karty  dotyczące  przemocy  w  rodzinie,
udzielano poradnictwa rodzinnego, prawnego i psychologicznego.

W  ramach  poradnictwa  prawnego  pracownicy  socjalni  przekazywali  informacje
z zakresu prawa rodzinnego, socjalnego, udzielali pomocy przy redagowaniu pism do sądu. 

Kontynuując  aktywną  politykę  społeczną  OPS  podejmował  działania  w  ramach
współpracy i współdziałania z innymi podmiotami. Pracownicy socjalni utrzymywali stały kontakt
z pedagogami szkolnymi, policją, kuratorami sądowymi i społecznymi, psychologami i sołtysami.
Przeprowadzano  wspólnie  z  KPP  patronaż  środowisk  zagrożonych  dysfunkcjami.  W  okresie
jesienno- zimowym, gdy znacznie spadły temperatury powietrza wspólnie patronowano również
sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie gminy Wolsztyn. 

VII.5.3. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek
wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.
Zadanie  to  jest  realizowane na  terenie  miasta  i  gminy  Wolsztyn  poprzez  pracę  asystentów
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rodziny.  Asystenci są  wsparciem  w  przezwyciężaniu  trudności  związanych  z  opieką
i  wychowaniem  małoletnich  dzieci.  Ułatwiają  rodzicom  wypełnianie  ról  społecznych,  aby
doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji  życiowej i  nie dopuścić do umieszczania
dzieci  poza  rodziną  w  placówkach  lub  rodzinach  zastępczych.  Środki  na  częściowe
wynagrodzenie dla asystentów rodziny pochodziły z „Resortowego programu wspierania rodziny
i  systemu  pieczy  zastępczej  na  rok  2019  –  asystent  rodziny  i  koordynator  rodzinnej  pieczy
zastępczej” (41,34% całkowitego kosztu) – pozostała część, to środki własne gminy. 

VII.5.4. Dodatki mieszkaniowe 

Dodatek  mieszkaniowy  jest  świadczeniem  pieniężnym  wypłacanym  przez  gminę,
mającym  na  celu  częściowe  dofinansowanie  do  wydatków  mieszkaniowych  ponoszonych
w  związku  z  zajmowaniem  lokalu  mieszkalnego.  Pomoc  ta  przysługuje  w  przypadkach
i sytuacjach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r.  o dodatkach mieszkaniowych.
W 2019 r. dodatek wypłacono 227 osobom, wydatkowano 456.794,55 zł.

VII.5.5. Dodatki energetyczne

Dodatek  energetyczny  przysługuje  tzw.  odbiorcy  wrażliwemu,  a  więc  osobie,  której
przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
energii  elektrycznej  zawartej  z  przedsiębiorstwem  energetycznym  i  zamieszkuje  w  miejscu
odbioru energii elektrycznej – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W 2019 r.
dodatek wypłacono 82 osobom, wydatkowano 13.001,79 zł.

VII.5.6. Pomoc materialna dla uczniów

Zadanie to realizowane jest  przez OPS w Wolsztynie  od sierpnia 2018 roku.  Pomoc
przyznawana  jest  na  podstawie  przepisów  zawartych  w  ustawie  o  systemie  oświaty
i regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na  terenie  miasta  i  gminy  Wolsztyn  przyjętym  Uchwałą  nr  XLVIII/560/2018  Rady  Miejskiej
w  Wolsztynie  z  dnia  27  czerwca  2018  roku.  Pomoc  materialną  o  charakterze  socjalnym
(stypendium szkolne, zasiłek szkolny) może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej,  wynikającej  z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości  uzależnionej
od skali występowania w rodzinie takich okoliczności jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka
lub  długotrwała  choroba,  wielodzietność,  brak  umiejętności  wypełniania  funkcji  opiekuńczo-
wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe. W 2019 roku wydano 49 decyzji administracyjnych i wydatkowano na ten cel
środki  finansowe w łącznej wysokości  116.285,60 zł.,  w tym stypendiów szkolnych udzielono
161 uczniom, a zasiłków szkolnych 6 uczniom. 
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VII.5.7. Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

Realizując zadania z zakresu świadczeń rodzinnych w 2019 roku wydano 2.469 decyzji
administracyjnych,  w tym 139 odmownych,  z  powodu braku uprawnień  do wnioskowanych
świadczeń, w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń
rodzinnych. W 2019 roku wypłacono następujące główne świadczenia rodzinne:

 zasiłki  rodzinne  oraz  dodatki  do  zasiłku  rodzinnego  z  tytułu  opieki  nad  dzieckiem
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - świadczenia na kwotę 2.357.837 zł,

 zasiłki pielęgnacyjne - świadczenia na łączną kwotę 2.906.414,86 zł,

 świadczenia pielęgnacyjne  - świadczenia dla 150 osób na łączną kwotę 2.672.443 zł,

 specjalne zasiłki opiekuńcze – świadczenia dla 24 osób na łączną kwotę 152.094,10 zł,

 świadczenia rodzicielskie – świadczenia dla 755 osób na łączną kwotę 696.779,60 zł,

 zasiłek dla opiekuna – świadczenia dla 14 osób na łączną kwotę 85.068,00 zł.

VII.5.8. Fundusz alimentacyjny

Świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  przysługują  osobie  uprawnionej  (oznacza
to osobę  uprawnioną  do  alimentów  od  rodzica  na  podstawie  tytułu  wykonawczego
pochodzącego  lub  zatwierdzonego  przez  sąd,  jeżeli  egzekucja  okazała  się  bezskuteczna)
do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej
do  25  roku  życia,  albo  w  przypadku  posiadania  orzeczenia  o  znacznym  stopniu
niepełnosprawności  –  bezterminowo.  Świadczenia  przysługują,  jeżeli  dochód  rodziny
w przeliczeniu  na  osobę  w  rodzinie  nie  przekracza  800  zł.  Świadczenia  z  funduszu
alimentacyjnego  przysługują  w wysokości  bieżąco  zasądzonych  alimentów  nie  więcej  jednak
niż 500 zł na każde dziecko.

W  2019  roku  ze  świadczeń  z  funduszu  alimentacyjnego  skorzystało  127  rodzin
obejmujących  199  uprawnionych.  Wydanych  zostało  164  decyzji  administracyjnych,  w  tym
5  odmownych.  Na  cel  ten  wydatkowano  858.581,92  zł.  Stwierdzono  nienależnie  pobrane
świadczenia  w  6  przypadkach.  W  wyniku  prowadzonych  postępowań  odzyskano  kwotę
7.814,00 zł.

VII.5.9. Karta Dużej Rodziny

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o karcie dużej rodziny, określa zasady przyznawania
członkom  rodziny  wielodzietnej  karty  dużej  rodziny,  sposób  przyznawania  im  uprawnień
polegających na korzystaniu z ogólnie obowiązującego dostępu do towarów, usług lub innych
form działalności.  W roku 2019 z tej  formy pomocy skorzystało 712 rodzin, kartę otrzymało
1.537 osób, w tym: 1.213 rodziców i 324 dzieci.

S t r o n a | 68 |



RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY WOLSZTYN ZA ROK 2019

VII.5.10. Program „Program „Posiłek w szkole i w domu” 

Celem  Programu  jest  wsparcie  gmin  w  wypełnianiu  zadań  własnych  o  charakterze
obowiązkowym  w  zakresie  dożywiania  dzieci  oraz  zapewnienie  posiłku  osobom  tego
pozbawionym. Program obowiązujący od 1 stycznia 2019 r. ustanowiono Uchwałą Nr 140 Rady
Ministrów  z dnia 15 października 2018 r.  w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.

W Gminie Wolsztyn z pomocy w ramach Programu w 2019 r. skorzystało – 514 osób,
(w tym na wsi 291 osób). Z grupy tej 199 osób otrzymało posiłek w naturze (33 osób dorosłych
i  166  dzieci  i  młodzieży  w przedszkolach  i  szkołach),  315  rodzin  skorzystało  ze  świadczenia
pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku.

Do pomocy w zakresie dożywiania kwalifikują się osoby/rodziny, których dochód nie
przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.  8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej  (na osobę w rodzinie - 792 zł lub dla osoby samotnie gosp. – 1.051,50 zł). 

VII.5.11. Program „Rodzina 500+”

Program Rodzina 500+ zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
realizowany  jest  od  1  kwietnia  2016  r.  Zakłada  pomoc  dla  rodziców oraz  opiekunów dzieci
do 18 roku życia. Prawo do świadczeń wychowawczych w obecnym okresie zasiłkowym ustalone
zostało  na  okres  od  1  października  2019  r.  do  31  maja  2021  r.  Świadczenie  wychowawcze
przyznano na 6.373 dzieci, wydatkując na ten cel 28.543.813,45 zł.

VII.5.12. Program „Dobry start”

Rządowy  program  „Dobry  start”  wprowadzony  został  na  podstawie  Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego
programu  „Dobry  start”  wraz  ze  zmianą  z  dnia  9  lipca  2019  r.  Świadczenie  dobry  start
przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego raz w roku jednorazowo w wysokości
300 zł. - przez dziecko lub osobę uczące się od klasy pierwszej szkoły podstawowej do 20. roku
życia lub w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do 24. roku życia,
dzieciom biorącym udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczym od 7. roku życia, dzieciom
uczącym  się  w  szkole  dla  dorosłych  lub  w  szkole  policealnej.  Świadczenie  Dobry  start
przysługuje:  rodzicom,  opiekunom  faktycznym,  opiekunom  prawnym,  rodzinom  zastępczym,
osobom  prowadzącym  rodzinne  domy  dziecka,  dyrektorom  placówek  opiekuńczo-
wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku
na dziecko. W 2019 roku świadczenie ”Dobry start” przyznano 4039 uczniom, wydatkując na ten
cel 1.211.700,00 zł.
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VII.5.13. Dzienny Dom „Senior+”

Od  1  kwietnia  2018  roku  w  Wolsztynie  rozpoczął  swą  działalność  Dzienny  Dom
„Senior+”, który funkcjonuje w strukturze Ośrodka. Dom czynny jest od poniedziałku do piątku
od godziny 8:00 do 16:00. Dom przeznaczony jest dla 30 osób. Celem Domu jest podniesienie
jakości  życia  oraz  zwiększenie  aktywności  społecznej  osób  starszych  poprzez  zapewnienie
im wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb w ośrodku wsparcia.

Zajęcia  prowadzone  w  Domu  adresowane  są  dla  osób  w  wieku  powyżej  60  lat,
zamieszkujących na terenie gminy Wolsztyn. Uczestnictwo w Domu odbywa się na podstawie
decyzji administracyjnej Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie. 

Placówka  oferuje:  usługi  socjalne,  w  tym  posiłek,  usługi  edukacyjne  (wykłady
i pogadanki  tematyczne,  warsztaty  wspomagające  pamięć  i  koncentrację),  usługi  kulturalno-
oświatowe (spotkania i imprezy towarzyskie, uroczystości okolicznościowe), usługi aktywności
ruchowej  (gimnastyka  indywidualna  i  grupowa,  usługi  rehabilitacyjne),  usługi  sportowo-
rekreacyjne  (gry  i  zabawy  ruchowe)  oraz  terapię  zajęciową  (ergoterapię,  artreterapię,
biblioterapię, muzykoterapię).

Szczegółowe  zasady  ponoszenia  odpłatności  za  pobyt  w Dziennym  Domu „Senior+”
określa uchwała nr XLV/530/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 kwietnia 2018 roku.
Na koszt  pobytu  osoby kierowanej  do placówki,  stanowiący podstawę ustalenia odpłatności,
składa się koszt posiłku. 

Gmina Wolsztyn uzyskała dofinansowanie w ramach programu Wieloletniego „Senior+”
na lata 2015-2020 Moduł II zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” w 2019
roku w wysokości 108.000 zł. Ponadto złożona została oferta w ramach Moduł II – Zapewnienie
funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” na 2020 rok, kwota dofinansowania wynosi 108.000
zł, oczekujemy na decyzję Wojewody Wielkopolskiego. Na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie
placówki w 2019 r. wydatkowano 514.170,61 zł.

VII.5.14. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

Działając z upoważnienia Burmistrza Wolsztyna dyrektor OPS załatwia sprawy i wydaje
decyzje  potwierdzające  prawo  do  świadczeń  opieki  zdrowotnej.  Pomoc  w  formie  dostępu
do świadczeń opieki zdrowotnej jest przyznawana na podstawie ustawy z dnia 27 września 2004
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydanie decyzji
uprawniającej  do świadczeń poprzedzone jest  wywiadem środowiskowym. W ubiegłym roku
przeprowadzono 17 wywiadów środowiskowych i wydano 17 decyzji.
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VII.5.15. Projekt „Wolsztyński senior”

W  celu  zmniejszenia  wydatków  ponoszonych  ze  środków  własnych  gminy  Ośrodek
realizuje projekt unijny „Wolsztyński senior” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego  na  lata  2014-2020.  Umowa  podpisana  została  w  dniu  28.12.2018  r.,  projekt
realizowany jest do 31.03.2021 r.,  dofinansowanie wynosi 546.962,50 zł.  W ramach projektu
finansowane są etaty opiekunów i fizjoterapeutów. 

VII.5.16. Punkt konsultacyjny

W  siedzibie  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  przy  ul.  5-go  Stycznia  funkcjonuje  Punkt
Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy,  który jest  czynny w każdy poniedziałek w godz.  od 15:00
do 17:00.  W  Punkcie  osoby  dotknięte  problemem  przemocy  mogą  skorzystać  z  konsultacji
pracownika socjalnego, psychologa oraz terapeuty leczenia uzależnień.

Celem podejmowanych  działań  jest  szeroko rozumiane  poradnictwo specjalistyczne,
w  tym:  porady  administracyjno  –  socjalne  i  psychologiczne,  a  także  pomoc  zmierzająca
do przerwania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenia negatywnych następstw występowania
przemocy u ofiar i świadków. 

W  2019  roku  udzielono  konsultacji  126  osobom,  większość  równolegle  skorzystała
z porad  psychologicznych  i  socjalnych,  a  30  osób  skorzystało  z  porad  terapeuty  leczenia
uzależnień. 
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VII.6. Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Wolsztyn  prowadzona jest przez  Urząd Miejski
oraz  Zakład  Gospodarki  Mieszkaniowej działający  w  formie  samorządowego  zakładu
budżetowego. Wydział Komunalny i  Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego realizuje zadania
w  zakresie  gospodarowania  lokalami  mieszkalnymi,  a  zwłaszcza  prowadzi  procedury
administracyjne  w  sprawie  przydziałów  mieszkań  komunalnych  i  socjalnych,  tworzenia  list
oczekujących na przydziały oraz przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych. Wydział
Inwestycyjny Urzędu Miejskiego prowadzi inwestycje komunalne związane z mieszkalnictwem.
Zakład  Gospodarki  Mieszkaniowej  wykonuje  zadania  własne  gminy  w  zakresie  gospodarki
zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych oraz nieruchomościami zabudowanymi budynkami
mieszkalnymi  lub  gospodarczymi  stanowiącymi  własność  gminy.  Realizacja  zadań  następuje
między innymi poprzez:

 podejmowanie  decyzji  i  dokonywanie  czynności  zmierzających  do  utrzymania
w należytym stanie technicznym i użytkowym administrowanych lokali i nieruchomości
zgodnie  z  ich  przeznaczeniem,  w  tym  organizacja  i  wykonywanie  wszelkich  robót
konserwacyjno-remontowych,

 prowadzenie wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina posiada lokale mieszkalne,

 przeprowadzanie  przetargów  na  oddanie  w  najem  lokali  użytkowych  w  oparciu
o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa,

 zawieranie i  rozwiązywanie  umów najmu lokali  mieszkalnych i  użytkowych w imieniu
Gminy oraz wykonywanie związanych z tym wszelkich czynności administracyjnych,

 utrzymywanie porządku i czystości oraz zieleni na administrowanych nieruchomościach,

 kontrolę prawidłowości użytkowania mieszkań i pomieszczeń użytkowych,

 opracowywanie ewidencji i zestawień substancji mieszkaniowej i lokali użytkowych,

 coroczne  przygotowanie  i  przekładanie  Burmistrzowi  propozycji  wysokości  czynszów
za najem lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez Zakład.

Finansowanie  działań  dotyczących  gospodarki  mieszkaniowej  odbywa  się  w oparciu
o założenia budżetu gminy. Finansowanie inwestycji i remontów nieruchomości stanowiących
własność i współwłasność gminy odbywa się ze środków ujętych w budżecie gminy w każdym
kolejnym  roku  kalendarzowym.  Środki  pieniężne  na  finansowanie  inwestycji  i  remontów
nieruchomościami są środkami pochodzącymi z następujących źródeł:

 z budżetu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie w tym:

 dochodów własnych – czynsze;

 dotacji z budżetu gminy;

 wpływów  związanych  ze  świadczonymi  usługami  związanymi  z  administrowaniem,
zarządzaniem  nieruchomościami  w  zakresie  obejmującym  najem  i  dzierżawę
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składników  majątkowych  Gminy  Wolsztyn  oraz  innych  umów  o  podobnym
charakterze,

 z budżetu Gminy Wolsztyn,

 z dotacji z budżetu Państwa,

 z innych źródeł finansowania przewidzianych przepisami prawa.

Nadrzędną  zasadą  gospodarki  mieszkaniowej  jest  prowadzenie  równoważącej  się
struktury dochodów i wydatków. Partycypacja gminy w remontach nieruchomości stanowiących
współwłasność  odbywa  się  w  zakresie  określonym  uchwałami  wspólnot  mieszkaniowych
do wysokości posiadanych udziałów w nieruchomości.

Mieszkaniowy zasób Miasta i Gminy Wolsztyn obejmuje lokale będące jej własnością
i pozostaje w administrowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie. Ogólna liczba
eksploatowanych  lokali  mieszkalnych  stanowiących  własność  Gminy  na  koniec  roku  2019
wynosiła  649  w  tym  34  o  obniżonym  standardzie  (o  powierzchni  915  m2)  wskazane
do zawierania umów najmu socjalnego. Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosiła 34.722 m2.
Najmu na warunkach socjalnych dokonano w 12 lokalach o łącznej powierzchni 332 m 2. Gmina
dysponuje  28  lokalami  użytkowymi  oraz  25  garażami.  Łączna  powierzchnia  użytkowa  lokali
wynosi 2.114 m2. Komunalny zasób mieszkaniowy Gminy Wolsztyn przedstawia Tabela 12. 

Tabela 12. Zestawienie zasobów mieszkaniowych gminy Wolsztyn

Lp. Miejscowość Ilość mieszkań Mieszkania
komunalne

Wspólnoty
mieszkaniowe

Szkoły Inne

1 2 3 4 5 6 7
1. Wolsztyn 540 397 137 - 6
2. Berzyna 22 22 - - -
3 Gościeszyn 10 10 - - -
4. Karpicko 4 4 - - -
5. Niałek Wielki 5 4 1 - -
6. Nowa Obra 2 2 - - -
7. Obra 9 5 - 2 2
8. Powodowo 3 3 - - -
9. Rudno 1 1 - - -

10. Stara Dąbrowa 7 6 - 1 -
11. Stary Widzim 11 9 - 2 -
12. Świętno 17 16 - 1 -
13. Tłoki 1 1 - - -
14. Wilcze 1 1 - - -
15. Wroniawy 12 8 1 3 -
16. Kębłowo 2 - - 2 -
17. Chorzemin 1 - - 1 -
18. Adamowo 1 - - 1

Razem 649 489 139 13 8
Źródło: Opracowanie własne - Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
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W 2019 roku zawarto 22 umowy najmu w tym:
    • 9 na podstawie wskazania z listy oczekujących,
    • 7 po zamianie mieszkań,
    • 1 na podstawie wskazania z listy oczekujących na najem socjalny,
    • 5 na podstawie wyroków sądowych,
oraz aktualizowano 16 umów najmu w tym:
    • 7 aneksów na podstawie art. 691 Kc,
    • 9 przedłużenie umowy czasowej na najem na warunkach socjalnych. 

W 2019 roku odzyskano 18 lokali mieszkalnych w tym: 
    • 13 po śmierci głównego najemcy,
    • 3 po rozwiązaniu umowy przez najemcę,
    • 2 na podstawie wyroków sądowych.

Zadłużenie z tytułu opłat czynszu za lokale mieszkalne na koniec 2019 roku wynosiło
51.830,84  zł.   20  mieszkań  posiadało  zadłużenie  przekraczające  naliczenie  za  3  miesiące.
Stanowiło to 3% zasobu mieszkaniowego gminy. Do Sądu Rejonowego w Wolsztynie skierowano
60 pozwów, w tym 55 o zapłatę oraz 5 o eksmisję. 

W 2019 roku w zasobie mieszkaniowym gminy wykonano następujące prace:  
    • remonty kapitalne wolnych mieszkań (w 17 lokalach mieszkalnych),
    • prace blacharsko dekarskie (w 7 budynkach),
    • wymiana drzwi wejściowych do mieszkań (w 2 lokalach mieszkalnych),
    • termomodernizacja ścian oraz odnowienie elewacji (8 budynków),
    • roboty wodno-kanalizacyjne (w 6 lokalach mieszkalnych),
    • remonty kapitalne pieców (w 5 lokalach mieszkalnych),
    • przestawienie – czyszczenie pieców (w 17 lokalach mieszkalnych),
    • remonty instalacji elektrycznej (w 36 lokalach mieszkalnych),
    • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (w 12 lokalach mieszkalnych),
    • remonty kotłowni (w 3 budynkach),
    • remonty schodów (w 2 budynkach),
    • remonty nawierzchni z kostki brukowej (3 posesje),
    • remonty instalacji gazowej,
    • remonty anteny zbiorczej (w 3 budynkach),
    • wymiana pompy głębinowej. 
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W 2019 roku przyznano 9 lokali komunalnych i  4 lokale socjalne, w tym 4 dla rodzin,
wobec  których  orzeczono  eksmisję  z  prawem  do  lokalu  socjalnego.  Wg  stanu  na  dzień
31.12.2019 roku,  liczba gospodarstw domowych  oczekujących na najem lokali  mieszkalnych
z  komunalnego  zasobu  mieszkaniowego  wynosiła  43,  a  na  przydział  lokalu  socjalnego
oczekiwało 12 rodzin.  
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VII.7. Oświata i wychowanie

W 2019 roku na terenie Gminy Wolsztyn  funkcjonowały  następujące  samorządowe
placówki oświatowe, które prezentuje Tabela 13. 

Tabela 13. Samorządowe placówki oświatowe funkcjonujące na terenie gminy Wolsztyn

Lp. Nazwa jednostki Adres
1 Szkoła Podstawowa nr 1 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców 
Wielkopolskich w Wolsztynie

ul. Poniatowskiego 1, 64-200 Wolsztyn

Szkoła Filialna w Tłokach Tłoki 43, 64-200 Wolsztyn
2 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
w Wolsztynie

ul. Wschowska 15, 64-200 Wolsztyn

3 Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami 
Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa 
Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie

ul. Konopnickiej 1, 64-200 Wolsztyn

4 Szkoła Podstawowa nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie

ul. Żegockiego 26, 64-200 Wolsztyn

5 Szkoła Podstawowa w Karpicku ul. Wczasowa 72, Karpicko
64-200 Wolsztyn

6 Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Mikołajczyka w Starym Widzimiu

Stary Widzim 24, 64-200 Wolsztyn

Szkoła Filialna w Adamowie Adamowo 56, 64-200 Wolsztyn
7 Szkoła Podstawowa we Wroniawach ul. Dworcowa 33, Wroniawy 

64-200 Wolsztyn
Szkoła Filialna w Starej Dąbrowie Stara Dąbrowa 12a, 64-200 Wolsztyn

8 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kębłowie ul. Stradyńska 15a, 64-223 Kębłowo
9 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętnie ul. Szkolna 3, 64-224 Świętno

10 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Obrze ul. Szkolna 19, 64-211 Obra
11 Przedszkole nr 1 „Tęczowa Lokomotywa”           

w Wolsztynie
ul. Ogrodowa 1, 64-200 Wolsztyn

12 Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Wolsztynie

ul. Kusocińskiego 2, 64-200 Wolsztyn

13 Przedszkole nr 5 „Słoneczna Piątka” 
w Wolsztynie

ul. Komorowska 4, 64-200 Wolsztyn

14 Przedszkole „Jak u Mamy” w Chorzeminie Chorzemin 78a, 64-200 Wolsztyn
Źródło: Opracowanie własne - Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty  w Wolsztynie

Według stanu na 30.09.2019 r.  łącznie  w  szkołach podstawowych Gminy Wolsztyn
uczyło  się  3284  dzieci  w 167 oddziałach  (klasach),  a  do  przedszkoli  uczęszczało  708 dzieci.
W Gminie Wolsztyn funkcjonuje także Gminny Żłobek w Wolsztynie, który zapewniał opiekę dla
47 dzieci w wieku od roku do trzech lat. W publicznych jednostkach oświatowych zatrudnionych

S t r o n a | 76 |



RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY WOLSZTYN ZA ROK 2019

było  486  nauczycieli oraz  156  pracowników  obsługi.  Największą  grupę  nauczycieli
zatrudnionych  w  jednostkach  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina
Wolsztyn  stanowili  nauczyciele  z  najwyższym  stopniem  awansu  zawodowego  –  tytułem
nauczyciela  dyplomowanego  (214 osób)  oraz  nauczyciele mianowani (139 osób).  Wszystkie
jednostki  oświatowe prowadzone przez samorząd Gminy Wolsztyn funkcjonują w budynkach
komunalnych, większość z nich dysponuje również salą gimnastyczną i boiskiem, których liczba
z  roku  na  rok  wzrasta.  W  dużych  szkołach  działają  świetlice,  biblioteki  oraz  stołówki,
umożliwiające  nie  tylko  korzystanie  uczniom  z  obiadów,  ale  również  w  przypadku
funkcjonujących  w  szkołach  w  roku  szkolnym  10  godzinnych  oddziałów  przedszkolnych
(tzw. „0”),  zapewniające  pełne  wyżywienie  uczęszczającym  do  nich  dzieciom.  Na  terenach
wiejskich dostęp do księgozbiorów zorganizowany jest za pośrednictwem bibliotek publiczno-
szkolnych,  podlegających  organizacyjnie  Bibliotece  Publicznej  Miasta  i  Gminy  Wolsztyn.
Najważniejszymi pracami inwestycyjno-remontowymi minionego roku szkolnego były: budowa
windy w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa
Polskiego  im.  Michała  Drzymały  w  Wolsztynie, dostosowanie  do  wymogów  bhp  i  ppoż
Przedszkola  nr  3  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w  Wolsztynie  oraz  budowa  placu  zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie i przy Przedszkolu
„Bajkowy Zakątek” w Obrze.  Pomimo dobrego stanu technicznego budynków oświatowych,
ich funkcjonalność wymaga stałych nakładów finansowych, w celu zapewnienia jak najlepszych
warunków do edukacji  dzieci  i  młodzieży oraz optymalizacji  kosztów ich eksploatacji.  Z  tego
względu w  minionym roku szkolnym wykonano także szereg  mniejszych prac remontowych
w tych jednostkach. 

W ubiegłym  roku  szkolnym zrealizowano  następujące  programy  edukacyjne
oraz projekty:

 Szkolny Klub Sportowy – osiem szkół podstawowych, tj. Szkoła Podstawowa nr 1, nr 2
i nr 3 w Wolsztynie, Szkoła Podstawowa w Starym Widzimiu, we Wroniawach oraz Zespół
Szkolno-Przedszkolny  w  Kębłowie,  Obrze  i  Świętnie  wdrażały  już  trzeci  rok  program
„Szkolny Klub Sportowy”, którego inicjatorem jest Minister Sportu i Turystyki a na tere-
nie  Województwa  Wielkopolskiego  realizatorem  jest  Szkolny  Związek  Sportowy
„WIELKOPOLSKA”. Dzięki udziałowi w programie w szkołach realizowane były sportowe
i rekreacyjne zajęcia sportowe.

 Powszechna nauka pływania - program powszechnej nauki pływania realizowany jest  
w Gminie Wolsztyn od dziesięciu lat, a skierowany jest niezmiennie dla uczniów klas IV
szkół podstawowych funkcjonujących na jej terenie. Program ten zakłada powszechny
i systematyczny udział dzieci raz w tygodniu w zajęciach nauki pływania, w ramach 3 i 4
godziny  wychowania  fizycznego.  W  roku  szkolnym  2019/2019  powszechną  nauką
pływania objętych było około 330 dzieci.

 „Jestem dobry,  mądry,  potrafię  –  zajęcia  specjalistyczne  w Szkole  Podstawowej  nr  5
z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie”. Projekt współfinansowany był ze środków
Unii  Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego,  Poddziałanie  8.1.2.
Kształcenie ogólne. Celem projektu było podniesienie jakości i efektywności kształcenia
ogólnego,  wparcie  uczniów  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych,  rozwijanie
kompetencji kluczowych oraz realizacja zajęć specjalistycznych wśród 82 uczniów. Dzięki
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udziałowi w projekcie szkoła została doposażona w sprzęt niezbędny do prowadzenia
doświadczeń  oraz  pomoce  do  zajęć  specjalistycznych.  Całkowita  wartość  projektu
wyniosła 439.568,03 zł, a kwota przyznanego dofinansowania to 417.503,03 zł.

 „Aktywna tablica – Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i  nauczycieli  w zakresie  technologii  informacyjno-komunikacyjnych”.  W 2019
roku Szkoła Filialna w Tłokach Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Powstańców  Wielkopolskich  w  Wolsztynie  i  Szkoła  Filialna  w  Adamowie  Szkoły
Podstawowej  im.  Stanisława  Mikołajczyka  w  Starym  Widzimiu  skorzystała
z dofinansowania do zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu TIK o wartości 28.000,00 zł.
Dzięki udziałowi w programie szkoły zakupiły interaktywne monitory dotykowe. Wartość
przyznanego dofinansowania stanowiła 80% realizowanego zadania, natomiast pozostałe
20% stanowiło wkład własny szkół.

 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów”. W pięciu szkołach podstawowych, tj. Szkole
Podstawowej  nr  1  w  Wolsztynie,  Szkole  Podstawowej  w  Starym  Widzimiu,  Szkole
Podstawowej  we  Wroniawach,  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  w Kębłowie  i  Zespole
Szkolno-Przedszkolnym  w  Obrze  realizowany  był  projekt  „Wyrównywanie  szans
edukacyjnych  uczniów”  współfinansowany  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach
Europejskiego  Funduszu  Społecznego,  Poddziałanie  8.1.2.  Kształcenie  ogólne.  Celem
głównym projektu było podniesienie jakości i efektywności kształcenia ogólnego, wparcie
uczniów  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych,  rozwijanie  kompetencji  kluczowych
poprzez  uczestnictwo  1.016  uczniów  w  dodatkowych  zajęciach  pozalekcyjnych.  
W  ramach  projektu  pracownie  matematyczne  i  przyrodnicze  zostały  doposażone
w  sprzęt  niezbędny  do  prowadzenia  doświadczeń  oraz  pomoce  do  zajęć
specjalistycznych.  Całkowita  wartość  projektu  wynosiła  1.235.100,00  zł,  a  kwota
przyznanego dofinansowania to 1.173.345,00 zł.

 „Rozwój  edukacji  przedszkolnej  na  terenie  Gminy  Wolsztyn”.  W  Zespole  Szkolno-
Przedszkolnym  w  Obrze  realizowany  był  projekt  „Rozwój  edukacji  przedszkolnej
na terenie Gminy Wolsztyn” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna. Celem
głównym projektu było utworzenie od roku szkolnego 2018/2019 nowego oddziału dla
dzieci  3-letnich.  W  ramach  projektu  zakupiono  wyposażenie  sali  przedszkolnej
i pomieszczenia zmywalni oraz zabawkę wielofunkcyjną na plac zabaw. Ponadto, dzieci
były  pod  opieką  logopedy  oraz  uczestniczyły  w  dodatkowych  zajęciach  z  języka
angielskiego  oraz  zajęciach  psychoruchowych.  Całkowita  wartość  projektu  wyniosła
238.384,69 zł, w tym kwota przyznanego dofinansowania 202.626,98 zł.  

 Narodowy  Program  Rozwoju  Czytelnictwa.  W  2019  roku  Szkoła  Podstawowa  nr  3
z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały
w  Wolsztynie  i  Zespół  Szkolno-Przedszkolny  w  Świętnie  otrzymały  dofinansowanie
w  ramach  Priorytetu  3  „Narodowego  Programu  Rozwoju  Czytelnictwa”,  dotyczącego
wspierania  w  latach  2016-2020  organów  prowadzących  szkoły  oraz  biblioteki
pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie
czytelnictwa dzieci  i  młodzieży,  w tym zakup nowości  wydawniczych.  Łączna wartość
projektu  wyniosła  20.000,00 zł,  z  czego dofinansowanie  z  budżetu Państwa wyniosło
16.000,00 zł.
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 Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”. W pierwszej edycji programu
udział wzięły 3 szkoły podstawowe, tj. Szkoła Filialna w Tłokach Szkoły Podstawowej nr 1
z  Oddziałami  Dwujęzycznymi  im.  Powstańców  Wielkopolskich  w  Wolsztynie,  Szkoła
Podstawowa nr  2  z  Oddziałami  Integracyjnymi  im.  Tadeusza  Kościuszki  w Wolsztynie
i Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie. W ramach udziału
w programie szkoły doposażyły i  poprawiły standard funkcjonującej stołówki szkolnej,
natomiast  jedna  szkoła  zaadaptowała  pomieszczenie  na  jadalnię.  Całkowita  wartość
programu  wyniosła  67.757,55  zł  w  tym  przyznane  w  kwocie  54.206,03  (80%
poniesionych kosztów).

 Dotacja podręcznikowa. Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17) uczniowie publicznych szkół
podstawowych  realizujących  kształcenie  ogólne  w zakresie  szkoły  podstawowej  mają
prawo  do  bezpłatnego  dostępu  do  podręczników,  materiałów  edukacyjnych
lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych
dla tych szkół. W roku 2019 w ramach dotacji podręcznikowej (w tym refundacja kosztów
poniesionych  w  roku  szkolnym  2018/2019)  wydatkowano  łącznie  z  kosztami  obsługi
zadania  258.162,32  zł  (w  tym  Niepubliczna  Szkoła  Podstawowa  w  Wolsztynie
prowadzona  przez  Zakład  Doskonalenia  Zawodowego  w  Zielonej  Górze  w  kwocie
2.537,00 zł).

 W  roku  2019  uczniowie  posiadający  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego
i  będący  uczniami  branżowej  szkoły  I  stopnia,  klasy  I  czteroletniego  liceum
ogólnokształcącego,  klas I-III  dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego
prowadzonych  w  czteroletnim  liceum  ogólnokształcącym,  klasy  I  pięcioletniego
technikum,  klasy  I-IV  dotychczasowego  czteroletniego  technikum  prowadzonych
w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy mogli ubiegać się
o  dofinansowanie  zakupu  podręczników  w  ramach  Rządowego   programu  pomocy
uczniom „Wyprawka szkolna”.  W ramach ww. programu w minionym roku udzielono
pomocy  28  uczniom  Zespołu  Szkół  Zawodowych  w  Wolsztynie  (w  tym  technikum),
2 uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie,
2 uczniom Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie i  22 uczniom Zespołu
Szkół Specjalnych w Wolsztynie. Łączna wartość dofinansowania wyniosła 14.826,64 zł
i w całości pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa.

 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Pracodawcom, którzy
zawarli  z  młodocianymi  pracownikami  umowę  o  pracę  w  celu  przygotowania
zawodowego przysługiwało, zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe  (tekst  jedn.  Dz.U.  z  2019  r.  poz.  1148  ze  zm.),  dofinansowanie  kosztów 
kształcenia,  po  spełnieniu  warunków,  które  określa  przedmiotowy  przepis  oraz  inne
przepisy  wykonawcze.  W ramach tego zadania,  w minionym roku wydano 90 decyzji
administracyjnych przyznających dofinansowanie na łączną kwotę 611.106,16 zł. Spośród
tych decyzji  74 dotyczyło nauki zawodu, a 16 przyuczenia do wykonywania określonej
pracy.  Dofinansowanie  przekazywane  pracodawcom  odbyło  się  w  ramach  środków
z  Funduszu  Pracy  otrzymanych  z  Ministerstwa  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej
za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.
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W 2019 roku na terenie gminy funkcjonowały także niepubliczne placówki oświatowe,
które prezentuje Tabela 14. 

Tabela 14. Niepubliczne placówki oświatowe funkcjonujące na terenie gminy Wolsztyn

Lp. Nazwa jednostki Adres

1
Niepubliczne Przedszkole Sióstr                        
Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo
w Wolsztynie

ul. Poznańska 32, 64-200 Wolsztyn

2 „Akademia Malucha” Niepubliczne 
Przedszkole Komorowo

Komorowo 33, 64-200 Wolsztyn

3 Przedszkole „Słoneczny Kącik” w Wolsztynie ul. Słoneczna 8, 64-200 Wolsztyn

4 Punkt Przedszkolny „Świat Malucha” ul. Asnyka 3, 64-200 Wolsztyn

5
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Wolsztynie Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Zielonej Górze 
(klasa VII i VII)

ul. Przemysłowa 5, 64-200 Wolsztyn

6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Wolsztynie (klasa III gimnazjum)

ul. Przemysłowa 5, 64-200 Wolsztyn

Źródło: Opracowanie własne - Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie

Łącznie do niepublicznych placówek oświatowych w Gminie Wolsztyn uczęszczało 212
dzieci. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych nakłada na gminę
obowiązek  udzielania  dotacji  niepublicznym  innym  formom  wychowania  przedszkolnego,
przedszkolom i szkołom podstawowym. W przypadku przedszkoli wysokość dotacji nie może być
niższa  niż  75% podstawowej  kwoty  dotacji  dla  przedszkoli  publicznych,  z  tym  że  na  ucznia
niepełnosprawnego  w  wysokości  nie  niższej  niż  kwota  przewidziana  na  takiego  ucznia
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji  ogólnej dla gminy, natomiast
w przypadku innych form wychowania przedszkolnego – nie niższa niż 40% podstawowej kwoty
dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej  formy wychowania  przedszkolnego
w  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  dla  gminy.  Niepubliczne  szkoły,  w  których  jest
realizowany  obowiązek  szkolny  lub  obowiązek  nauki,  otrzymują  na  każdego  ucznia  dotację
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym,
w wysokości  równej  kwocie  przewidzianej  na  takiego ucznia  w części  oświatowej  subwencji
ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Wolsztyn  w minionym roku szkolnym
udzieliła dotacji  6 niepublicznym jednostkom w łącznej wysokości  2.149.505,68 zł. W okresie
od stycznia do grudnia 2019 r. wypłacono dotacje w następujących wysokościach: 

 Niepubliczne  Przedszkole  Sióstr  Miłosierdzia  św.  Wincentego a’Paulo  w Wolsztynie  –
677.254,20 zł,

 „Akademia Malucha” Niepubliczne Przedszkole Komorowo – 938.533,43 zł,
 Przedszkole „Słoneczny Kącik” w Wolsztynie – 141.908,67 zł,
 Punkt Przedszkolny „Świat Malucha” w Wolsztynie – 79.225,34 zł,
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 Niepubliczna  Szkoła  Podstawowa  w  Wolsztynie  prowadzona  przez  Edukację  Lubasz
(III klasa gimnazjum) – 150.666,95 zł,

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wolsztynie prowadzona przez Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Zielonej Górze (klasa VII i VII) – 161.917,09 zł.

W  2019  roku na  finansowanie  zadań  oświatowych Gminy  Wolsztyn  wydatkowano
środki  w  wysokości  45.790.600,64  zł.  Źródła  finansowania  działalności  szkół  i  przedszkoli
przedstawiają się następująco:

 subwencja oświatowa w wysokości  24.237.037,00 zł stanowiąca 52,93% wykonanych
wydatków,

 dochody wypracowywane przez szkoły i przedszkola (np. z tytułu wynajmu pomieszczeń,
opłat  za  korzystanie  z  usług  przedszkolnych,  opłat  za  żywienie  itp.)  w  kwocie
2.105.176,65 zł (4,60 % poniesionych wydatków),

 dotacje celowe (wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia,
wyprawka  szkolna,  „Aktywna  tablica”,  „Narodowy  Program  Czytelnictwa”,  Rządowy
program „Posiłek w szkole i w domu”) – 371.194,99 zł (1% wykonanych wydatków),

 dotacja  celowa  z  budżetu  państwa  na  dofinansowanie  zadań  z  zakresu  wychowania
przedszkolnego w kwocie 1.320.223,00 zł (2,88 % poniesionych wydatków),

 środki  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  kwocie  1.069.265,20  zł  (2,33%
zrealizowanych wydatków),

 dochody  własne  gminy w  kwocie  17.044.072,15  zł stanowiące  37,22%  wykonanych
wydatków.
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VII.8. Kultura

Działalność kulturalna gminy Wolsztyn opiera się o funkcjonowanie trzech gminnych
instytucji kultury:

 Muzeum Regionalne w Wolsztynie,
 Wolsztyński Dom Kultury,
 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyna.

VII.8.1 Muzeum Regionalne w Wolsztynie

Muzeum  Regionalne  w  Wolsztynie  realizuje  swoje  zadania  w  trzech  placówkach
muzealnych o zróżnicowanym charakterze:

Muzeum Marcina Rożka, ul. 5 stycznia 34. Znajduje się tu ekspozycja stała prezentująca
dorobek  artystyczny  oraz  postać  Marcina  Rożka.  W salach  ekspozycyjnych  prezentowane są
także  wystawy  czasowe  o  zróżnicowanej  tematyce.  Budynek  jest  siedzibą  główną  Muzeum
Regionalnego.  Mieści  się  tu  biuro dyrekcji,  biblioteka naukowa,  inne pomieszczenia biurowe
oraz magazynowe.

Muzeum Doktora Roberta Kocha,  ul.  Roberta Kocha 12.  Znajduje się  tu  ekspozycja
poświęcona  nobliście  Robertowi  Kochowi.  Wystawa  ilustrująca  życie  i  dokonania  wielkiego
mikrobiologa ma charakter typowo dydaktyczny.

Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski, ul. Bohaterów Bielnika 26.
Muzeum to park etnograficzny prezentujący zabytkowe budownictwo wiejskie i przemysłowe,
warsztaty  rzemieślnicze,  maszyny  rolnicze  oraz  inne  obiekty  kultury  materialnej  z  regionu
zachodniej Wielkopolski. Jest to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc w najbliższej okolicy.
Unikatowe  zabytki  architektury  drewnianej,  naturalnie  zmieniająca  się  przyroda,  zwierzęta
domowe, a także działająca kuźnia, pozwalają turystom przenieść się w czasie do dawnych lat.

Działalność  Muzeum  Regionalne  w  Wolsztynie  opiera  się  na  Ustawie  o  muzeach
z 21 listopada 1996 roku. Aktywność jednostki opiera się na:

 gromadzeniu, katalogowaniu i przechowaniu zabytków artystycznych, historycznych oraz
etnograficznych związanych z Wolsztynem i okolicą,

 organizacji ekspozycji stałych i czasowych,
 organizacji lekcji muzealnych i warsztatów,
 organizacji i współorganizacji imprez o charakterze kulturalnym. 

Gromadzenia zabytków

W 2019 roku muzeum wzbogaciło się o 24 nowe eksponaty, wśród których znalazły się:
archiwalne  mapy  (11szt.),  pocztówki  (8szt.),  fotografie  (2szt.),  sztandar,  medal  pamiątkowy
oraz czasopismo.  Zakupione  eksponaty  są  poddawane  analizie  przez  pracowników
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merytorycznych,  katalogowane,  digitalizowane  oraz  przygotowywane  do  udostępniania
zwiedzającym. Całkowita liczba muzealiów na koniec 2019 roku wynosiła 3.509.  W roku 2018
liczba muzealiów wynosiła 3.543. 

Organizacja ekspozycji stałych i czasowych
Podstawową formą wystawienniczą każdej placówki są ekspozycje stałe odpowiadajcie

profilom jednostek wchodzących w skład Muzeum Regionalnego. Uzupełnieniem tej działalności
są  wystawy czasowe prezentowane są w Muzeum Marcina  Rożka oraz  w Muzeum Doktora
Roberta Kocha.  

W 2019 roku zwiedzający mogli zapoznać się z następującymi wystawami czasowymi:
„Ziemia wolsztyńska. Niepodległość”; „Nie tylko postać – malarstwo olejne, akwarela, ceramika”
autorstwa Anety Początek;  „Marcin  Rożek.  08.11.1885 – 19.05.1944”;  „1939 –  1945. Ziemia
wolsztyńska  i  jej  mieszkańcy  w  czasie  II  Wojny  Światowej”  oraz  wystawa  prac  malarskich
Tomasza Weissa.

Zbiory  Muzeum  Marcina  Rożka  zostały  także  wypożyczone  na  wystawę  czasową
pt. „Od Marcina Rożka do Ivana Mestrovicia”, którą zorganizowało Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Organizacja lekcji muzealnych i warsztatów

Muzeum  Regionalne  w  Wolsztynie  w  2019  r.  organizowało  lub  współorganizowało
wydarzenia mające na celu popularyzacją historii, kultury, sztuki oraz rzemiosła. Bardzo dużym
zainteresowaniem cieszyły się lekcje muzealne i warsztaty o zróżnicowanej tematyce związanej
z historią Wolsztyna i  okolic,  sztuką,  rzemiosłem oraz życiem codziennym wielkopolskiej  wsi.
Tematyka lekcji i warsztatów związana była z ogólnym profilem danej jednostki lub z wystawami
czasowymi. 

W Muzeum Marcina Rożka zorganizowano:

 spotkanie z japońskim kowalem Hiroshim Kojimą,
 lekcje muzealne poświęcone odzyskaniu niepodległości,
 lekcje muzealne poświęcone II Wojnie Światowej w powiecie wolsztyńskim,
 lekcje muzealne poświęcone życiu i twórczości Marcina Rożka.

W Muzeum Doktora Roberta Kocha zorganizowano:

 zebranie Stowarzyszenia Naukowego im. R. Kocha,
 lekcje muzealne poświęcone życiu i działalności Roberta Kocha.

W Skansenie Budownictwa Ludowego Zachodniej  Wielkopolski  zorganizowano lekcje
muzealne  i  warsztaty  dotyczące:  wielkopolskich  zwyczajów  wielkanocnych
i bożonarodzeniowych,  dawnych  gier  i  zabaw  dziecięcych,  kowalstwa,  pszczelarstwa,
tradycyjnych zajęć domowych, ozdób choinkowych, budownictwa, garncarstwa oraz wikliny.
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Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych
Muzeum Regionalne w Wolsztynie w 2019 r. organizowało lub współorganizowało kilka

wydarzeń, imprez kulturalnych mające na celu popularyzacją historii i tradycji. Były to:

 Europejska Noc Muzeów,
 II Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich,
 Niedziela w Skansenie,
 Rejonowe Dni Pszczelarza,
 Festyn Jesienny.

Ogółem  placówki  Muzeum  Regionalnego  w  Wolsztynie  w  roku  2019  odwiedziło
26.519 osób, z czego 7.895 stanowili turyści tworzący zorganizowane grupy. 

Biblioteka muzealna

Istotnym  elementem  działalności  Muzeum  Regionalnego  jest  biblioteka  muzealna
o charakterze specjalistycznym. Gromadzi ona księgozbiór związany z profilem merytorycznej
działalności  muzealnej.  Źródłem  pozyskiwania  kolejnych  woluminów,  poza  bieżącymi
wydawnictwami,  są  zakupy  antykwaryczne  oraz  dopełniające  całość  prace  dyplomowe
ofiarowane za pomoc w gromadzeniu materiałów. Biblioteka udostępnia swoje zbiory osobom
z zewnątrz  służąc  pomocą  poprzez  udzielanie  konsultacji  czy  też  przygotowując  kwerendy.
Najczęściej z po-mocy merytorycznej korzystają studenci, uczniowie oraz nauczyciele. 

Na koniec  2019 roku księgozbiór  liczył  2.486  woluminów.  W roku 2018 biblioteka
dysponowała 2.419 pozycjami. 

Działalność poza obiektami jednostki

W  roku  2019  pracownicy  Muzeum  Regionalnego  uczestniczyli  w  konferencjach
i seminariach branżowych, byli zapraszani jako prelegenci do wolsztyńskich szkół, wykonywali
i przeprowadzali kwerendy dotyczące  historii Wolsztyna i okolic. 

Działalność pozamerytoryczna - remonty
W  2019  r.  Muzeum  Regionalne  przeprowadziło  prace  remontowo  konserwacyjne

na dwóch  obiektach  znajdujących  się  w  Skansenie  Budownictwa  Ludowego  Zachodniej
Wielkopolski:

 wymieniono trzcinowe poszycie dachu na stodole z Sękowa,
 przeprowadzono I etap odbudowy śmigów wiatraka.

Ogólny koszt tych prac wyniósł 77.380,26 zł. 
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VII.8.2 Wolsztyński Dom Kultury

W  2019  roku w  jednostce  funkcjonowały  następujące sekcje  i  koła  zainteresowań
dla dzieci, młodzieży i dorosłych, tj.:

 Zespoły taneczne - Zespół ARABESKA (14 osób), Zespół BASTET (6 osób), Zespół BASTET 3
(9  osób),  Zespół  AKCENT (15  osób),  rytmika  z  elementami  baletu  (26 osób),  rytmika
(15 osób), NEONKI KIDS (5-7 lat – 10 osób), NEONKI (od 12 lat – 24 osób), ACTIVE DANCE
MIX  (dorośli-  40  osób)  oraz  WHAT’S  UP  (7  osób).  Razem  w  zajęciach  tanecznych
uczestniczyło 166 osób,

 Muzyka  -  Zespół  MINI  FORTE  i  pozostali  wokaliści  (7  osób)  oraz  Studio  Piosenki
CANTABILE  (21  osób),  Studio  Piosenki  -  Daria  Klisk  (20  osób).  Razem w  zajęciach
wokalnych uczestniczyło 48 osób,

 Plastyka  -  sekcja  plastyczna  dla  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  i  szkolnym.  Razem
w zajęciach plastycznych uczestniczyło 40 osób,

 Sekcja  techniczna  -  zajęcia  praktyczno-techniczne  –  rzeźbiarskie.  Razem w  zajęciach
technicznych uczestniczyło 14 osób,

 Szachy - szkółka szachowa. Razem w zajęciach szachowych uczestniczyło 8 osób,

 Szkółka wędkarska - zajęcia wędkarskie. Razem w zajęciach uczestniczyło 13 osób,

 Sekcje nauki gry na instrumentach- nauka gry na keyboardzie (5 osoby) oraz nauka gry
na gitarze (14 osób). Razem w zajęciach uczestniczyło 19 osób,

  Sekcja rękodzieła - 18 osób.

Ogółem w zajęciach uczestniczyło 326 dzieci i młodzieży.

Dorośli uczestniczyli w zajęciach:

 Stowarzyszenie Wolsztyński Uniwersytet Trzeciego Wieku,

 Klub miłośników języka francuskiego,

 Klub Seniora,

 Sekcja brydża sportowego,

 Teatr FOKUS,

 Zespół DIXIE KINGS WOLSZTYN,

 Stowarzyszenie Kobiet „AMAZONKI”.

Ogółem w zajęciach uczestniczyło 245 osób dorosłych.

W Filii Wolsztyńskiego Domu Kultury w Kębłowie funkcjonowały: Zespół Pieśni i Tańca
"Kębłowo"  (150  osób),  sekcja  modelarska  (12  osób)  oraz  prowadzone  są  zajęcia  plastyczne
(11 osób). Razem w w/w sekcjach uczestniczyło 173 osób.
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W  2019  roku Wolsztyński  Dom  Kultury  był  organizatorem  lub  współorganizatorem
135 imprez artystycznych, w których łącznie uczestniczyło 46.221 osób. WDK prowadził również
wynajem sali (148 wynajmów) oraz nagłośnienia (60 wynajmów).

VII.8.3 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera  działa w oparciu
o sieć biblioteka, na którą składa się Biblioteka Główna oraz sześć 6 filii wiejskich – pięć bibliotek
publiczno-szkolnych  w  Kębłowie,  Obrze,  Starym  Widzimiu,  Świętnie  i  Wroniawach
oraz biblioteka publiczna w Tłokach. 

Działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera

Biblioteka  Publiczna  Miasta  i  Gminy  Wolsztyn  im.  Stanisława  Platera  pełni  funkcję
ogólnodostępnej  biblioteki  publicznej,  która  służy  upowszechnianiu  wiedzy  i  kultury
w społeczeństwie. Od 1999 roku pełni zadania biblioteki powiatowej. 

Misją  Biblioteki  Publicznej  Miasta  i  Gminy  Wolsztyn  im.  Stanisława  Platera  jest
rozpoznawanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa
lokalnego,  upowszechnianie kultury i  czytelnictwa,  a także świadczenie usług informacyjnych
dla mieszkańców miasta i gminy Wolsztyn oraz powiatu wolsztyńskiego. Ważnym zadaniem tej
misji  jest  także  edukacja  i  przygotowanie  małych  dzieci  do  bardzo  wczesnych  kontaktów
z książką  i  biblioteką.  Do  zadań  biblioteki  należy  również  pomoc  w  rozwijaniu  umiejętności
samokształcenia  uczniów  i  studentów,  a  także  ochrona  i  zachowanie  zbiorów  dla  pożytku
przyszłych pokoleń.     

Misja Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera realizowana
jest m.in. poprzez:

 gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zakupionych nowości książkowych,

 gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o mieście i regionie,

 dostosowywanie  świadczonych  usług  do  zmieniających  się  potrzeb  użytkowników
i pojawiających się możliwości technologicznych,

 popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym,

 działalność wydawnicza,

 działalność wystawiennicza,

 działalność promocyjna.
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Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zakupionych nowości książkowych.

Zakup  książek  możliwy  jest,  oprócz  środków  budżetowych,  również  z  funduszy
Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego.  Zapewnia  to  ciągłość  zakupu,  jego
urozmaicenie i aktualność. W roku 2019 biblioteka zakupiła 2543 książek za kwotę 43.905,13 zł.
Biblioteka zakupuje  również egzemplarze  najpopularniejszych czasopism -   Polityka,  Angora,
Wprost, Poradnik Bibliotekarza, Dzień Wolsztyński, Gazeta Wyborcza, Głos Wielkopolski, Gazeta
Lubuska,  Newsweek Polska,  Rzeczpospolita,  Tygodnik  Do Rzeczy,  W Sieci,  Głos  Wolsztyński,
Na Temat.  W roku 2019 na zakup czasopism wydatkowano kwotę 7.094 zł.

Tabela 15. Zakup książek w 2019 roku z podziałem na filie biblioteki

Placówka Ilość egzemplarzy Kwota

Filia biblioteczna w Kębłowie 197 3064,73 zł

Filia biblioteczna w Obrze 210 3166,60 zł

Filia biblioteczna w St. Widzimiu 211 2932,52 zł

Filia biblioteczna w Świętnie 187 2728,69 zł

Filia biblioteczna w Tłokach 164 1960,10 zł

Filia biblioteczna w Wroniawach 292 4273,37 zł

BPMiG Wolsztyn 1282 25779,12 zł

RAZEM: 2543 43905,13 zł

Źródło: Opracowanie Biblioteki Miasta i Gminy Wolsztyn

Zbiory  biblioteczne  udostępniane  są  na  miejscu  oraz  wypożyczane  na  zewnątrz,
ze  szczególnym  uwzględnieniem  potrzeb  dzieci  i  młodzieży  oraz  osób  niepełnosprawnych.
Od 2016  roku  w  bibliotece  działa  programu  SOWA/MARC21  SQL.  System  ten  pozwala
czytelnikowi  poprzez  sieć  internetową  sprawdzić  –  nawet  z  domu  –  stan  swojego  konta,
zamówić kolejną pozycję i przejrzeć katalog biblioteki.

Oferta  biblioteki  skierowana  jest  do  czytelników  w  każdym  wieku,  z  naciskiem
na książkę  dla  dzieci.  Najmłodszych  czytelników  jest najwięcej.  Nie  zapomina  się  o  osobach
niepełnosprawnych.  Biblioteka  prowadzi  w  Domu  Pomocy  Społecznej  i  Dziennym  Domu
„Senior+”  cykliczne  zajęcia  z  biblioterapii,  a  dla  osób,  które  nie  są  w  stanie  same  podejść
do placówki wprowadzono usługę zwaną „książka na telefon”. 

S t r o n a | 87 |



RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY WOLSZTYN ZA ROK 2019

Gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o mieście i regionie.

Biblioteka dysponuje bogatym zbiorem wydawnictw regionalnych, zarówno książek jak
i dzienników, tygodników i innych periodyków, które dostarczają nie tylko bieżących informacji
z kraju i świata, ale przede wszystkim tych dotyczących miasta i regionu. 

Dostosowywanie  świadczonych  usług  do  zmieniających  się  potrzeb  użytkowników
i pojawiających się możliwości technologicznych.

Biblioteka  rozwija  się wraz  z  postępem  technologicznym.  Dziś  kartkowe  katalogi
zastąpiono  elektroniczną  bazą  danych.  Choć  zostały  tradycyjne  plakaty  i  afisze  informujące
o  działalności  biblioteki,  to  każdy  może  poznać  ich  treść  na  stronie  internetowej
www.bibliotekawolsztyn.pl. i na profilu facebooku.

Biblioteka prowadzi także wypożyczenia międzybiblioteczne. Od kilku lat oferuje także
tzw.  książkę  mówioną  czyli  audiobooki.  Rosnącym  zainteresowaniem  cieszą  się  –  będące
w ofercie od 2015 roku e-booki – dostępne dzięki platformie IBUK LIBRA PWN.

Popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym 

Biblioteka jest  inicjatorem  i  gospodarzem  wielu  imprez  kulturalnych.  Dorośli
w przeznaczonej dla siebie ofercie znajdą między innymi: spotkania autorskie, prelekcje, sesje
naukowo-dydaktyczne,  tematyczne  czy  konferencje  i  wykłady.  Gościmy  pisarzy,  poetów,
dziennikarzy, lekarzy, historyków regionalistów, polityków, osoby duchowne, malarzy, muzyków,
rzeźbiarzy, fotografików, podróżników, itp.                       

W 2019 r. biblioteka przyłączyła się do obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego.
Zorganizowana  została  wystawa,  wydano  2  książki,  a  także  odbyła  się  Wieczornica
Niepodległościowa – montaż słowno muzyczny. Ponadto w 2019 roku biblioteka zorganizowała
wykład  Jarosława  Wróblewskiego  pracownika  Muzeum  Żołnierzy  Wyklętych  i  Więźniów
Politycznych PRL w Warszawie, spotkanie z Błażejem Torańskim „Od Rakowieckiej do Łączki”,
rozstrzygnięcie konkursu pt. „Lato z książką i z aparatem”, coroczne akcje „Tydzień Bibliotek”,
„Noc Bibliotek”, „Narodowe Czytanie”, a także „Noc z kryminałem”. Dla dzieci organizowane są
lekcje biblioteczne, pasowania na czytelnika, wycieczki do biblioteki, głośne czytanie w ramach
akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Od lat zapraszamy najmłodszych na przedstawienia teatralne
i pokazy iluzjonisty. Biblioteka i jej filie przygotowuje cykliczne zajęcia dla dzieci w czasie ferii
i wakacji, a także z okazji takich wydarzeń jak: Walentynki, Dzień Dziecka czy Mikołajki. 

W roku 2019 w Bibliotece Publicznej i jej filiach zorganizowano: 4 prelekcje i odczyty
z  udziałem  217  osób,  7  promocji  książek  z  udziałem  480  osób,  10  spotkań  koła  przyjaciół
z udziałem 100 osób,  13 spotkań autorskich z udziałem 463 osób,  28 spotkań Dyskusyjnego
Klubu  Książki  z  udziałem  222  osób,  29  spotkań  z  dziennikarzami  z  udziałem  872  osób,
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78 wycieczek z udziałem 1603 osób, 112 konkursów lokalnych z udziałem 1824 osób, 182 lekcje
biblioteczne z udziałem 2763 osób, 265 wystaw książek, 754 innych wystaw, 1061 innych form -
głośne czytanie, zajęcia plastyczne, warsztaty, pasowanie na czytelnika, gry i zabawy z udziałem
17.389 osób.

Bookcrossing

Od  15  lat  biblioteka  uczestniczy  w  akcji  bookcrossingu  –  książko-krążeniem,  czyli
udostępnianiem książek na specjalnych regałach w przestrzeni miejskiej.  Regały takie znajdują
się w bibliotece, przed biblioteką (regał przeniesiony na czas remontu sprzed dworca), na rynku
oraz na promenadzie.

Współpraca z seniorami

Biblioteka w 2019 r  prowadziła  cotygodniowy cykl  zajęć  z  biblioterapii,  realizowany
w Domu Opieki  Społecznej oraz Dziennym Domem „Senior+”,  podczas których osoby starsze
i niepełnosprawne  są  aktywizowane  do  pozytywnego  odbierania  rzeczywistości  i  czerpania
radości z życia.

Dyskusyjny Klub Książki

Przy  bibliotece  działa  Dyskusyjny  Klub  Książki.  Drugi  z  klubów funkcjonuje  przy  filii
w Obrze. Podczas comiesięcznych spotkań klubowicze rozmawiają o przeczytanych książkach,
literaturze i sztuce. 

Współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi

W 2019  roku  biblioteka  współpracowała  ze  Stowarzyszeniem  Miłośników  Historii
Wojskowości, Biurem Promocji, bibliotekami z terenu powiatu, województwa i zagranicznymi,
z parafią, Domem Pomocy Społecznej, Dziennym Domem „Senior+”, Uniwersytetem Trzeciego
Wieku  i  wielu  innymi.  Szczególnie  aktywna  jest  współpraca  z  wolsztyńskimi  przedszkolami
i  żłobkami – organizacja   organizując  w placówkach wizyty  przedszkolaków, głośne czytania,
zabawy.  Starsze  dzieci  ze  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  biorą  udział  w  lekcjach
bibliotecznych, konkursach, spotkaniach autorskich. Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna –
zwłaszcza  uczniowie  liceum  -  korzysta  ze  spotkań  z  ciekawymi  ludźmi.  Przygotowują
przedstawienia i oprawę słowno-muzyczną wielu bibliotecznych imprez. 

Działalność wydawnicza

Od  1998  roku  biblioteka  prowadzi  działalność  wydawniczą.  Celem  jest  przede
wszystkim  utrwalenie na piśmie historii miasta i okolic, twórczości lokalnych poetów, pisarzy,
historyków, przyrodników, itp.  W roku 2019 biblioteka wydała dwie książki: „Wolsztyn i okolice
w  dobie  Powstania  Wielkopolskiego  1918-1919”  Tomasza  Opaski  oraz  ”Kalejdoskop  uczuć”
Karoliny Jureczki.

Część  wydawnictw  została  zdigitalizowana  i  można  je  od  2017  roku  przeglądać
na stronie  internetowej  biblioteki.  Księgozbiór  regionalny  jest  także  gromadzony  w  formie
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tradycyjnej. To głównie twórczość lokalnych pisarzy i wszelkiego typu (książki, broszury, foldery,
dokumenty życia społecznego) opracowania o regionie (miasto, powiat, województwo). 

Działalność wystawiennicza. 

W  ramach  prowadzonej  w  2019  roku  działalności  wystawienniczej  zorganizowano
wystawy upamiętniające 100-lecie Powstania Wielkopolskiego, Pierwsze Wolne Wybory, Akty –
Wojciecha Korsaka, oraz wystawę prac nagrodzonych w konkursie „Lato z książką i aparatem”.

Działalność promocja

W  2019  r.,  promując  miasto  oraz  swoja  działalność,  wolsztyńska  biblioteka
zorganizowała w bibliotece w Maasbree wystawę prac Mateusza Każmierczaka „Abstractions –
Abstrakcje”. Wystawa trwałą od maja do października.

Dbałość o rozwój kadry Biblioteki na wszystkich poziomach i podnoszenie kwalifikacji
zawodowych pracowników.

Różnego  rodzaju  formy  dokształcania  są  nieodłącznym  elementem  towarzyszącym
pracy zawodowej nowoczesnego bibliotekarza. Pojawianie się w bibliotekach coraz to nowych
rozwiązań technicznych, nowatorskich form usług oraz różnorodnych oczekiwań użytkowników
determinuje  konieczność  nabywania  przez  bibliotekarzy  kolejnych kompetencji  zawodowych.
Od kiedy biblioteka  jest zinformatyzowana każdy pracownik musi potrafić obsługiwać zarówno
komputer, jak i wszystkie zainstalowane na nim programy. Przez lata wzbogaca się oferta usług,
które oferujemy i by jej sprostać uczestniczymy w kursach, szkoleniach. Organizujemy warsztaty,
zdobywamy certyfikaty i  świadectwa ukończenia kolejnych etapów zdobywania umiejętności.
Zapoznajemy się z pracą innych bibliotek, wymieniamy doświadczenia. Szczególnie cenimy sobie
współpracę i wymianę doświadczeń z zagranicznymi bibliotekami.
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Czytelnictwo

W roku 2019 roku w gminie Wolsztyn zarejestrowano 4.695 czytelników i 170.009
wypożyczeń. W roku 2018 liczba czytelników wynosiła 4.092, a liczba wypożyczeń 146.721.

Tabela 16. Liczba czytelników i wypożyczeń w 2019 r. w poszczególnych bibliotekach                                                                                                       

Lp. Miejscowość Liczba czytelników Liczba wypożyczeń 

1. Filia Kębłowo 383 14718

2. Filia Obra 694 40359

3. Filia Stary Widzim 357 24416

4. Filia Świętno 369 21495

5. Filia Tłoki 178 4005

6. Filia Wroniawy 273 10136

8. BPMiG Wolsztyn 2441 54880

Razem: 4695 170009

Źródło: Opracowanie Biblioteki Miasta i Gminy Wolsztyn
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VII.9. Sport, rekreacja, turystyka i promocja

Zadania  własne  gminy  z  zakresu  sportu,  rekreacji  i  turystyki,  zgodnie  ze  swoim
statutem, realizuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie. 

Do zadań MOSiR w szczególności należy: 

 zarządzanie i administrowanie obiektami MOSiR,

 udostępnianie obiektów oraz koordynowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,

 współpraca  ze  stowarzyszeniami  kultury  fizycznej  i  związkami  sportowymi  w zakresie
organizacji  powszechnej  kultury  fizycznej,  rekreacji,  rehabilitacji  oraz  bezpieczeństwa
w dziedzinie kultury fizycznej.

Zarządzanie i administrowanie obiektami MOSiR

MOSiR zarządza i administruje następującymi obiektami:

 Stadion Miejski w Wolsztynie, ul. Bohaterów Bielnika 30, Wolsztyn,

 Centrum Rekreacji Siłowej i Hotel MOSiR, ul. Bohaterów Bielnika 30, Wolsztyn,

 Miejska Pływalnia, ul. Komorowska 2, Wolsztyna,

 Skatepark, ul. Komorowska 2, Wolsztyn,

 Boisko Wielofunkcyjne ORLIK 2012, ul. Komorowska 2, Wolsztyn,

 Camping „Ustronie”, ul. Jeziorna 1, Karpicko.

MOSiR  w  Wolsztynie  poprzez  swą  działalność  w 2019  roku  promował,  organizował
oraz propagował różne formy aktywności fizycznej, kierując się od momentu swego powstania
mottem „Wypoczynek poprzez sport”. 

Zadanie  to wykonane zostało  poprzez realizację wielu imprez i  wydarzeń sportowo-
rekreacyjnych.,  w których bardzo chętnie udział  brały i  biorą osoby nie tylko z terenu naszej
gminy. 

Miejska Pływalnia w Wolsztynie

Współpraca z placówkami oświatowymi

Na obiekcie Miejskiej Pływalni rzez cały rok 2019 prowadzone były przedpołudniowe
zajęcia nauki pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego dla klas IV szkół podstawowych
gmin Wolsztyn i  Siedlec.  W ramach zajęć  wychowania fizycznego z  Pływalni  korzystali  także
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uczniowie klas służb mundurowych Zespołu Szkół w Opalenicy oraz uczniowie szkół z Nowego
Tomyśla, gminy Michorzewo i Kuślina. Zajęcia w naszej Pływalni odbywali cyklicznie uczniowie
szkół z Buku, Sławy, Granowa, Bolewic, Lwówka Wielkopolskiego, Nowego Tomyśla, Wąsowa,
Moch oraz z  gminy Grodzisk Wielkopolski.  W zajęciach aqua aerobiku uczestniczyły  seniorki
zrzeszone w Uniwersytecie Trzeciego Wieku z Nowego Tomyśla. 

Współpraca z klubami sportowymi

Na obiekcie Pływalni Miejska swoje zajęcia prowadzą wolsztyńskie kluby sportowe: 

 UKS „3 Wodnik” – klub pływacki,

 UKS „1 Niagara” – klub pływacki,

 UMKS „Zryw” – klub kajakarski,

 Wolsztyński Klub Żeglarski.

Imprezy i wydarzenia na Pływalni Miejskiej

Od  marca  do  grudnia  2019  roku  prowadzone  były  dodatkowe  pozalekcyjne  zajęcia
ministerialnego projektu „Umiem pływać”. Co tydzień brało w nich udział ok. 90 dzieci z terenu
całej gminy. 

Na terenie pływalni odbyło się szereg okolicznościowych imprez typu: Sportowe Ferie,
Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki oraz XI Otwarte Indywidualne Mistrzostwa
Wolsztyna w Pływaniu (25 stycznia 2019 roku). 

W 2019 roku z usług Pływalni Miejskiej w Wolsztynie skorzystało 135.491 osób. Od dnia
otwarcia z obiektu skorzystało już ponad 1,5 miliona klientów.

Stadion Miejski w Wolsztynie

Współpraca z placówkami oświatowymi

W roku 2019 z infrastruktury sportowej znajdującej się na Stadionie Miejskim korzystali
uczniowie wolsztyńskich szkół podstawowych oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu
Szkół Specjalnych. 

Współpraca z klubami sportowymi

Na Stadionie Miejskim swoje zajęcia prowadzą wolsztyńskie kluby sportowe UMKS Iskra
Wolsztyn – klub lekkoatletyczny, KS Grom Wolsztyn – klub piłki nożnej, MUKS Wolsztyn – klub
piłki nożnej, KR Lokomotywa Wolsztyn – klub rugby.
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Imprezy i wydarzenia na Stadionie Miejskim

Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Wolsztynie  współpracuje  ze  Stowarzyszeniem
Sportu  Dzieci  i  Młodzieży  w  Warszawie  oraz  Urzędem  Marszałkowskim  Województwa
Wielkopolskiego i jest organizatorem cyklicznej imprezy pod nazwą „CZWARTKI LA z PKN Orlen
S.A.” na szczeblu lokalnym. Mityngi swoim zasięgiem obejmują szkoły podstawowe sąsiednich
gmin, a nawet przekraczają granice powiatu wolsztyńskiego. Zawody te poprzez odpowiednią
organizację, oprawę oraz zaangażowanie nauczycieli i działaczy lekkoatletycznych osiągnęły 

w środowisku wolsztyńskim ogromną popularność. Udział w finale ogólnopolskim dzieci
reprezentujących  Wolsztyn  i  sąsiednie  gminy  spowodował  wzrost  zainteresowania  imprezą
rodziców oraz miłośników lekkiej atletyki. Na XXV Ogólnopolskim Finale Czwartków LA z PKN
Orlen S.A., który odbył się w Łodzi w dniach 14-16 czerwca 2019 roku reprezentacja Wolsztyna
liczyła blisko 50 osób. Bartosz Ceglarek oraz Oliwia Nowacka reprezentując Szkołę Podstawową
nr 3 w Wolsztynie wywalczyli miejsca medalowe, Bartosz w rzucie piłeczką palantową wynikiem
49 metrów zdobył złoty medal, a Oliwia w biegu na 60 m wywalczyła medal brązowy. 

Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  jest  organizatorem  sportu  szkolnego  w  gminie
i powiecie. W roku 2019 powiat wolsztyński w współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
uplasował się na wysokim 5 miejscu  w Wielkopolsce, a w Polsce na miejscu 49. To bardzo dobry
wynik.

Od kilku lat daje się zauważyć w naszym społeczeństwie coraz większe zainteresowanie
aktywnością fizyczną i ogólną dbałością o zdrowie. Wychodząc temu naprzeciw MOSiR Wolsztyn
przy  współpracy  z  Wolsztyńską  Akademią  Biegową  współorganizuje  test  Coopera,  będący
wyznacznikiem kondycji fizycznej. Odbywa się on dwa razy w roku (wiosną i jesienią) i cieszy się
dużą popularnością. 

Ten sam test, lecz w wersji dla pływaków współorganizujemy z RWR oddział Wolsztyn
podczas corocznego powitania wiosny na obiekcie Miejskiej Pływalni. 

Boisko wielofunkcyjne ORLIK 2012

Wolsztyn to miasto słynące z parowozów, dlatego MOSiR Wolsztyn postanowił połączyć
atrakcję  turystyczną  ze  sportem.  Tak  powstał  pomysł  na  turniej  piłki  nożnej  „Pełną  Parą
na Orliku”, który niezmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony miłośników futbolu. 

Wydarzenia sportowe realizowane przez MOSiR poza własnymi obiektami

MOSiR od lat jest organizatorem Wolsztyńskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Halowej.
Jest  to  najstarsza  tego typu impreza,  która  można powiedzieć  stała  się  imprezą  regionalną.
W marcu 2019 roku zakończyła się XX edycja Ligi, w której występowało 16 drużyn. Rozgrywki
Wolsztyńskiej  Amatorskiej  Ligi  Piłki  Nożnej  Halowej  toczą  się  na  parkiecie  wynajmowanej
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Miejskiej  Sali  Sportowej  „Świtezianka”.  Do  rozgrywek  zgłoszonych  zostało  ponad  200
zawodników.

W marcu 2019 roku po raz  kolejny w naszym mieście odbył  się  współorganizowany
przez MOSiR w Wolsztynie „Tropem wilczym – bieg pamięci  żołnierzy wyklętych”,  na starcie
którego stanęło ponad 100 miłośników biegania. 

Od  lat  MOSiR  Wolsztyn  we  współpracy  z  Urzędem  Marszałkowskim  Województwa
Wielkopolskiego i Wielkopolskim Okręgowym Związkiem Pływackim jest organizatorem jednego
z cyklu GP Wielkopolski  w Pływaniu Długodystansowym.  Tradycyjnie  impreza ta  odbywa się
w ostatnim tygodniu czerwca na wodach Jeziora Wolsztyńskiego i połączona jest z rekreacyjnymi
zawodami  pływackimi  dla  dzieci.  Celem  imprezy  jest  propagowanie  bezpiecznego  pływania
na wodach otwartych. 

Co  roku  w  czerwcu  MOSiR  Wolsztyn  wraz  z  Wolsztyńskim  Klubem  Tenisowym
organizuje  Singlowy  Turniej  Tenisa  Ziemnego  dla  Młodzieży.  W  2019  roku  został
on zorganizowany po raz  siódmy w świetnej atmosferze rodzinnego pikniku. 

Organizacja ferii zimowych 

Imprezy  organizowane  przez  MOSiR  Wolsztyn  w  czasie  ferii  zimowych  przyciągnęły
wielu uczestników, dając im możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu poprzez pływanie,
piłkę nożną, tenisa stołowego i wiele innych dyscyplin sportu. Nie było to łatwym zadaniem,
ponieważ dziś wiele dzieci woli inne formy rozrywki niż sport czy jakakolwiek forma aktywności
fizycznej.

Camping „Ustronie”

Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Wolsztynie  jest  administratorem  Campingu
„Ustronie” w Karpicku. Camping w 2019 roku zdobył III miejsce w konkursie na najlepszy tego
typu obiekt w Polsce „Mister Camping 2019”, organizowany corocznie przez Polską Federację
Campingu  i  Caravaningu  we  współpracy  z  Departamentem  Turystyki  Ministerstwa  Sportu
i Turystyki oraz Polską Organizacją Turystyczną. 

Inwestycje zrealizowane w 2019 r.

Od  października  2018  roku  do  listopada  2019  roku  w  obiekcie  zlokalizowanym
na Miejskim  Stadionie  przeprowadzono  gruntowną  przebudowę  dzięki  której  do  dyspozycji
mieszkańców  zostało  oddane  długo  wyczekiwane  Centrum  Rekreacji  Siłowej.  Otwarcie  CRS
miało miejsce 6 grudnia 2019 roku. W obecnej chwili klienci mogą korzystać z 400 m2  siłowni,
gdzie do ich dyspozycji jest ponad 50 stanowisk do różnego rodzaju ćwiczeń. Istnieje również
możliwość wzięcia udziału w zajęciach organizowanych na 120 m2 salce fitness. 
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Do Centrum Rekreacji Siłowej należy również strefa SPA, gdzie klienci indywidualni oraz
grupy obozowe korzystać mogą z dobrodziejstw sauny oraz łaźni parowej. 

MOSiR  Wolsztyn  dysponuje  wyremontowaną  bazą  noclegową  stworzoną
dla kompleksowej  obsługi  zgrupowań  sportowych.  W  jej  skład  wchodzi  16  pokoi,
1, 2, 3 i 4 osobowych,  z  pełnym  węzłem  sanitarnym,  TV  oraz  dostępem  do  sieci  Wi-Fi.
Na parterze  budynku znajduję  się  sala  restauracyjna,  która  w najbliższej  przyszłości  zostanie
wydzierżawiona  i  będzie  obsługiwać  zarówno  gości,  jak  również  codziennych  użytkowników
stadionu.

VII.9.1. Biuro Promocji i Turystyki w 2019 roku

Zadania związane z rozwojem turystyki oraz promocją gminy Wolsztyn realizuje Biuro
Promocji  i  Turystyki.  Zajmuje  się  ono  gromadzeniem  i  rozpowszechnianiem  informacji
dotyczących  działalności  samorządu  gminnego,  promowaniem  dorobku  turystyczno-
gospodarczego w kraju i zagranicą.

Do zadań biura w zakresie promocji w szczególności należy:

 planowanie  i  realizacja  kampanii  promocyjnych  przedstawiających  dorobek  gminy
oraz jego potencjał gospodarczy, kulturalny i turystyczny,

 opracowywanie materiałów promocyjnych, rozpowszechnianie ich oraz prezentowanie
na lokalnych, regionalnych, krajowych i zagranicznych imprezach,

 prowadzenie  spraw  związanych  z  udziałem  w  targach  oraz  wystawach  lokalnych
regionalnych i krajowych promujących gminę,

 przygotowywanie  i  aktualizowanie  kalendarza  uroczystości,  imprez  których
organizatorem  lub  współorganizatorem  jest  gmina  o  charakterze  kulturalnym,
sportowym, rekreacyjnym i turystycznym,

 inicjowanie i koordynowanie działalności wydawniczej i multimedialnej gminy,
 współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi,
 promocja  atrakcji,  produktów  turystycznych  i  obiektów  zlokalizowanych  na  terenie

gminy,
 inicjowania i tworzenia oraz wspierania markowych produktów turystycznych,
 integrowania środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego, instytucji i organizacji

oraz stowarzyszeń zainteresowanych turystycznym rozwojem gminy,
 udzielania informacji o walorach turystycznych gminy,
 nawiązywanie,  utrzymywanie  i  rozwijanie  kontaktów międzynarodowych,  poznawanie

działających tam mechanizmów i struktur promocyjnych,
 planowanie i koordynację wizyt studyjnych oraz delegacji z gmin partnerskich,
 popularyzowanie  uczestnictwa  w  działalności  kulturalnej,  rekreacyjnej,  sportowej

i turystycznej,
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 organizowanie lekcji regionalnych w przedszkolach i szkołach podstawowych, 
 organizowanie wystaw, wydarzeń prezentujących regionalne tradycje,
 organizowanie i współorganizowanie obchodów świąt, rocznic i wydarzeń kulturalnych

oraz imprez promujących Gminę Wolsztyn.

W  roku  2019  Biuro  Promocji  i  Turystyki  w  ramach  działalności  promocyjnej
zorganizowało  cykl  zajęć  regionalnych  dla  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  zajęcia  podczas  ferii
zimowych, a także było organizatorem wielu wystaw prezentujących miasto i gminę Wolsztyn
oraz  pasje  mieszkańców  gminy,  m.in.  wystawy  fotograficzne  „Pociąg  do  przyrody”,
„Lokomotywowy czar” i „Wolsztyn sierpień-wrzesień 1939”; wystawy plastyczne „AkwareLOVE
parowozy”, „W świecie Anime”.

Ważną  częścią  działalności  Biura  była  działalność  wydawnicza.  W  2019  roku  Biura
Promocji  i  Turystyki   wydało  broszurę  „1919-2019  stulecie  wyzwolenia  Wolsztyna  –
podsumowanie gminnych obchodów” oraz broszurę „Wielkopolanie patronami ulic Wolsztyna”,
opracowało  ulotki  informacyjne  zawierające  ofertę  miasta  i  gminy  podczas  Dni  Ziemi
Wolsztyńskiej, opracowało komiks „Kamień wełny – opowieść z Wolsztyna”, a także, jak co roku,
przygotowało projekt kalendarza ściennego.

Biuro Turystyki i Promocji w roku 2019 współpracowało z jednostkami samorządowymi,
organizacjami i stowarzyszeniami działającymi zarówno na terenie gminy Wolsztyn, jak i poza
nim.  Współpraca  ta  obejmowała  wspólne  działania  wydawnicze,  promocyjne  i  szkoleniowe
podejmowane z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu, WLGD Kraina Lasów i Jezior z Leszna,
Stowarzyszeniem Centrum Promocji i  Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP z Leszna. Biuro
współpracowało  również  z  wolsztyńskimi  instytucjami  i  organizacjami  –  Wolsztyński  Dom
Kultury,  Muzeum  Regionalnym  w  Wolsztynie,  Instytucją  Kultury  Parowozownia  Wolsztyn,
Starostwem  Powiatowym  w Wolsztynie,  wydziałem Komunalnym  i  Ochrony  Środowiska  UM
Wolsztyn,  Towarzystwem  Pamięci  Powstania  Wielkopolskiego,  Fundacją  Sztuka  dla  Ludzi,
Stowarzyszeniem  Kół  Gospodyń  Wiejskich  Gminy  Wolsztyn,  Stowarzyszeniem  AKTIW,
Stowarzyszeniem Civitas  Christiana,  Wolsztyńskim Towarzystwem Motocyklowym, Grupą Gra
Gitara,  wolsztyńskimi  parafiami  oraz  z  sołectwami  gminy  Wolsztyn.  Współpraca  dotyczyła
przede  wszystkim  organizacji  imprez  i  wydarzeń  artystycznych  oraz  ich  promocji.  Wśród
wspólnie  podejmowanych  działań  było  przede  współpraca  w zakresie  organizacji  i  promocji
imprez  –  Parada  Parowozów,  Międzynarodowy  Festiwal  Muzyki  Organowej  i  Kameralnej,
Festiwal Czyste Country, Rajd Pojazdów Zabytkowych, rajd rowerowy oraz rajd na orientację. 

Rozprowadza przez Biuro działalność promocyjna o zasięgu  regionalnym i krajowym
skupiła się również na współpracy z mediami – TVP i TVP 3, Magazyn „Aktualności targowe”,
„ALL  INCLUSIVE  –  magazyn  o  podróżach  dalekich  i  bliskich”  oraz  mediami  lokalnymi.
Przygotowano również promocję atrakcji turystycznych Wolsztyna w komunikacji miejskiej Kielc,
Poznania i Wrocławia – spoty reklamowe wyświetlane na monitorach sieci reklamowej BusWiFi.

Biuro  Promocji  i  Turystyki  współpracowało  także  z  Wielkopolską  Organizacją
Turystyczną w zakresie wspólnej promocji na targach turystycznych, organizacji wizyt studyjnych
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dziennikarzy,  blogerów  i  touroperatorów  w  Wolsztynie  oraz  aktualizacji  folderu  „Weekend
w Wolsztynie, Rakoniewicach i okolicy”. 

Wśród  innych  inicjatyw  Biura  w  2019  roku  warto  wymienić  opracowanie  tablicy
informacyjnej „Atrakcje turystyczne Gminy Wolsztyn” dla sołectwa Rudno i Wilcze i organizację
szkolenia „Budowanie marki  produktu lokalnego”,  a także wsparcie organizacyjne obchodów
100.  rocznicy  wyzwolenia  Wolsztyna  1919-2019  i  obchodów  80.  rocznicy  wybuchu II  wojny
światowej oraz koordynację wizyt delegacji z miast partnerskich. 

Zrealizowane  w 2019 roku, w ramach strategii,  przedsięwzięcia szczegółowo opisane
zostały w punkcie VII.9. Sport, rekreacja i turystyka, a inwestycje przedstawione zostały w Tabeli
4. Wykaz zrealizowanych zadań inwestycyjnych gminy w 2019 roku. 
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VIII. REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU GMINY

Dokumentem określającym  kierunki rozwoju Gminy Wolsztyn jest  Strategia Rozwoju
Miasta i Gminy Wolsztyn na lata 2016-2025, przyjęta Uchwałą nr XXII/210/2016 Rady Miejskiej
w  Wolsztynie  z  dnia  25  maja  2016  roku.  Stanowi  ona  kompletny  plan  określający  główne,
długofalowe cele oraz wskazujący działania, które powinny być podjęte, aby te cele osiągnąć.
Strategia  wskazuje  wizję:  „Gmina  Wolsztyn  do  roku  2025  będzie  jedną  z  najmłodszych
demograficznie gmin w Wielkopolsce. Cel ten zostanie osiągnięty tworząc nowoczesne i bardzo
przyjazne  warunki  dla  rodziców  i  dzieci,  a  także  dobre  warunki  dla  rozwoju  gospodarczego
i mieszkalnictwa…”, mającą stanowić główny punkt odniesienia dla wszystkich podejmowanych
działań.  Sporo  miejsca w dokumencie  poświęca  się  także  „Parowozowni  Wolsztyn”,  będącej
unikatowym produktem turystycznym, w oparciu o który, gmina od lat buduje swoją markę.
Ostatnim filarem wspierającym przyszłościową wizję gminy jest rozwój oferty zagospodarowania
czasu  wolnego,  adresowanej  tak  do  młodych,  jak  i  seniorów.  Przyjęta  Strategia  formułuje  
3 strategiczne cele:

 rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie gminy,
 rozwój infrastruktury i usług społecznych,
 ład przestrzenny i wspieranie rozwoju gospodarczego gminy.

W  Tabeli  17  przedstawiono  stopień  realizacji Strategii  Rozwoju  Miasta  i  Gminy
Wolsztyn na lata 2016-2025 od dnia jej uchwalenia. 

Tabela 17. Stopień realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wolsztyn na lata 2016-2025

Nr Projekty

Stopień realizacji zadań w ramach projektów

Zrealizowane
w całości

Zrealizowane
częściowo Nierozpoczęte Charakter

ciągły

Cel strategiczny 1. Rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy

Program 1.1. Modernizacja układu drogowego

1.1.1.

Poprawa jakości dróg 
publicznych - remonty 
i budowa dróg na terenach 
wiejskich

1,2,31

1.1.2.

Poprawa jakości dróg 
publicznych - remonty 
i budowa dróg na terenie 
miasta Wolsztyn

1,2,3

1.1.3. Budowa ścieżek rowerowych 
i pieszo-rowerowych

1

1 Cyfry oznaczają numer zadania w ramach danego projektu.
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1.1.4.
Inne projekty drogowe, 
okołodrogowe 
i komunikacyjne

6 1,2,3,4,5

Program 1.2. Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego

1.2.1.

Poprawa stanu sieci 
wodociągowej 
i bezpieczeństwa dostaw 
wody

3 4 2 1

1.2.2.
Rozbudowa i modernizacja 
systemu odbioru 
i oczyszczania ścieków

1 3,4 2 5

Program 1.3. Ochrona środowiska

1.3.1. Ochrona gruntów i wód 1 2 3,4,5

1.3.2.

Ochrona powietrza - 
realizacja Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej w zakresie 
wyznaczonych celów 
strategicznych

1,2,3

Cel strategiczny 2. Rozwój infrastruktury i usług społecznych

Program 2.1. Baza lokalowa i organizacja oświaty

2.1.1. Rozbudowa i remonty bazy 
lokalowej i sportowej oświaty

1,2,3 5 4,6,7

2.1.2.
Organizacja oświaty 
i wychowania, zajęcia 
pozalekcyjne

1 2,3,4,5

Program 2.2. Bogata oferta kulturalna

2.2.1. Rozbudowa gminnej bazy 
lokalowej kultury

2,3,4 1

2.2.2. Wzrost atrakcyjności oferty 
kulturalnej

1,2,3,4,5,6

Program 2.3. Sport i rekreacja

2.3.1.

Baza sportowa i rekreacyjna 
(oprócz bazy przyszkolnej) 
oraz organizacja zajęć
sportowo-rekreacyjnych

1,2 3,4,5,6

Program 2.4. Zdrowie, pomoc społeczna, bezpieczeństwo

2.4.1.
Poprawa bazy lokalowej 
opieki społecznej i rozwój 
oferowanych usług

1 2 4 3,5,6

2.4.2.
Działania na rzecz utrzymania
i rozwoju Szpitala 
Powiatowego

1
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2.4.3. Profilaktyka zdrowotna 1,2,3,4

2.4.4. Poprawa bezpieczeństwa 
publicznego 2 1,3,4,5

2.4.5. Mieszkalnictwo 2 1 3

Program 2.5. Zarządzanie Gminą

2.5.1.

Poprawa jakości obsługi 
mieszkańców i efektywności 
działań Urzędu Miejskiego 
i jednostek gminnych

1,2

2.5.2.
Rozwój i umacnianie 
społeczeństwa 
obywatelskiego

5 1,2,3,4

Cel strategiczny 3: Ład przestrzenny i wspieranie rozwoju gospodarczego gminy

Program 3.1. Zagospodarowanie przestrzenne

3.1.1. Zrównoważone planowanie 
przestrzenne

1,2,3

3.1.2.
Uzbrajanie terenów pod 
inwestycje gospodarcze 
i mieszkaniowe

1,2

3.1.3.
Estetyzacja Gminy, 
zwiększenie powierzchni 
terenów zielonych

1,2,3,4,5,6

Program 3.2. Rewitalizacja

3.2.1. Rewitalizacja miasta 
i terenów wiejskich 1   2

Program 3.3. Wspieranie rozwoju gospodarczego Gminy

3.3.1. Promocja gospodarcza 
i turystyczna Gminy

1 2,3

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Biura Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego 
w Wolsztynie

Przeprowadzona analiza stopnia realizacji projektów strategicznych i zadań założonych 
w Strategii rozwoju miasta i gminy Wolsztyn na lata 2016-2025 pokazuje, że 24 zadania, które
postawiła przed sobą Rada Miejska,  zostały  wykonane w całości,  lub z uwagi  na ich złożony
charakter, wykonano je częściowo (26% ogółu założonych projektów). Projekty o charakterze
ciągłym,  tj.  wykonywane  na  bieżąco  w  ramach  strategii,  stanowią  62%  ogółu  założonych
projektów. Czternaście zadań ujętych w ramach projektów strategicznych nie zostało jeszcze
rozpoczętych (12% ogółu założonych zadań).
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IX. REALIZACJA LOKALNYCH POLITYK, PROGRAMÓW I PLANÓW GMINY W 2019 ROKU 

IX.1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Wolsztyn  
na lata 2016-2025

W 2016 roku przyjęta została Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
i Gminy Wolsztyn na lata 2016-2025 (25 maja 2016 r., mocą Uchwały nr XXII / 211 / 2016 Rady
Miejskiej  w  Wolsztynie).  Strategia  nakreśla  kierunki  polityki  społecznej,  jej  priorytety
oraz ogólne działania mające na celu połączenie programów instytucji, organizacji i administracji
wokół problemów społecznych występujących lub mogących wystąpić w przyszłości na terenie
gminy.  Jest  ona  dokumentem  otwartym,  podlegającym  ewaluacji  i monitoringowi.  Autorzy
Strategii sformułowali wizję o brzmieniu: „Zapewnienie coraz lepszych warunków życia i zdrowia
mieszkańców oraz eliminacji negatywnych zjawisk w życiu miasta i gminy poprzez zbudowanie
systemu współpracy i rozwój lokalnego potencjału społecznego”.

W  2019  roku Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Wolsztynie  zrealizował  następujące
zadania,  które  wskazane  zostały  w Strategii  Rozwiązywania  Problemów Społecznych  na  lata
2016-2025, tj.:

 stypendia i zasiłki szkolne,
 dożywianie  uczniów pochodzących  z  rodzin  ubogich  w  ramach  rządowego  programu

„Posiłek w szkole i w domu”,
 udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej rodzinom będącym w złej sytuacji finansowej 

w związku z ponoszonymi kosztami utrzymania i wychowania dzieci,
 wyrównywanie  szans  edukacyjno-rozwojowych  dzieci  i  młodzieży  z  rodzin

dysfunkcyjnych poprzez wsparcie edukacyjne,
 kampanie promująco-wspierające przyczyniające się do rozpropagowania dbałości o ład

i porządek,
 organizowanie  spotkań,  warsztatów,  zajęć  muzycznych  międzypokoleniowych  (osoby

starsze, dzieci i młodzież) i imprez mających na celu wymianę wiedzy i doświadczeń,
 wspieranie finansowe osób najbardziej potrzebujących,
 rozwijanie usług opiekuńczych, ułatwiających codzienne funkcjonowanie osób starszych,

chorych i niepełnosprawnych, m.in. poprzez pomoc sąsiedzką,
 wspieranie działalności Klubu AA, osób uzależnionych i ich rodzin,
 promowanie wolontariatu,
 prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Wolsztynie przy ul. Komorowskiej 1B,
 opracowanie  diagnozy  i  wniosku  o  dotację  na  utworzenie  środowiskowego  domu

samopomocy typu A, B i D.
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IX.2. Lokalny program rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2023 

Program rewitalizacji jest zasadniczym dokumentem służącym zaplanowaniu i realizacji
procesu rewitalizacji. Ma on charakter „strategii rewitalizacji”, w której dokonuje się pogłębionej
diagnozy stanu obszaru rewitalizacji oraz planuje i koordynuje działania, służące osiągnięciu wizji
stanu obszaru po rewitalizacji. Służy również koordynacji działań rewitalizacyjnych z szeregiem
innych dokumentów uchwalonych przez gminę. 

Lokalny  program  rewitalizacji  dla  miasta  i  gminy  Wolsztyn  na  lata  2017-2023
kompleksowo,  i  w  sposób  zaplanowany  przedstawia  sposób  rozwiązywania  problemów
występujących  na  obszarze  rewitalizacji  (OR)  wyznaczonym  na  terenie  gminy  i  stanowi
aktualizację Lokalnego programu rewitalizacji  dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2023
przyjętego Uchwałą nr XXXVII/417/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2023. 

Wyznaczony obszar, o łącznej powierzchni 47,4 km2, stanowi 19% powierzchni gminy
i  był  na  etapie  wyznaczania  zamieszkiwany  przez  6  319  osób,  co  stanowi  21,2%  ogółu
mieszkańców gminy. 

Szczegółowe  dane  dotyczące  jednostek  analitycznych  (JA)  wchodzących  w  skład
wyznaczonego obszaru rewitalizacji (OR) przedstawia Tabela 18.

Tabela 18. Szczegółowe dane dotyczące jednostek analitycznych (JA) wchodzących w skład
wyznaczonego obszaru rewitalizacji (OR)

JEDNOSTKI ANALITYCZNE (JA)
LICZBA MIESZKAŃCÓW 
stan na 31.12.2016 r.

POWIERZCHNIA

L.P. SYMBOL OPIS JEDNOSTKI
FUNKCJA

DOMINUJĄCA
LICZBA

% MIESZKAŃCÓW
GMINY

KM2 % POWIERZCHNIA GMINY

1. JA1-ZOM
ZAMIESZKAŁE OBSZARY

MIEJSKIE
MIESZKANIOWA

JEDNORODZINNA
903 3,03 0,69 0,28

2. JA2-ZOM
ZAMIESZKAŁE OBSZARY

MIEJSKIE
MIESZKANIOWA

WIELORODZINNA
1 529 5,14 0,76 0,31

3. JA4-ZOM
ZAMIESZKAŁE OBSZARY

MIEJSKIE
MIESZKANIOWA

WIELORODZINNA
800 2,69 0,36 0,14

4. JA8-ZOM
ZAMIESZKAŁE OBSZARY

MIEJSKIE
MIESZKANIOWA

WIELORODZINNA
1873 6,29 0,12 0,05

5. JA14-ZOW
ZAMIESZKAŁE OBSZARY

WIEJSKIE
MIESZKANIOWA

JEDNORODZINNA
1214 4,08 45,43 18,24

    6 319 21,23 47,36 19,02

Źródło: Lokalny Pogram rewitalizacji miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017 -2023 

JA1-ZOM - jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące ulice: Asnyka, Berzyńska,
Dworcowa  nr.:  15,  17,  19,  19a,  19b  i  27,  Fabryczna,  Gajewskich,  Polna,  Prusa,  Strzelecka,
Wschowska,  Zakątek.  Teren  jednostki  ma  charakter  zamieszkałych  obszarów  miejskich,
składający się głównie z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.   Na terenie JA znajdują się
obiekty  użyteczności  publicznej  (szpital  SPZOZ,  Gimnazjum  nr  1,  Komenda  PSP,  Urząd
Skarbowy), zakłady produkcyjne wzdłuż ul. Fabrycznej oraz zabytkowa Parowozownia Wolsztyn.
Część  JA  (ul.  Wschowska  i  Strzelecka)  znajduje  się  w  strefie  ochrony  konserwatorskiej  –
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na terenie historycznego założenia urbanistycznego i zespołu budowlanego miasta Wolsztyna,
uznanego za zabytek i wpisanego do rejestru zabytków.

JA2-ZOM – jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące ulice: 5 Stycznia, Doktora
Kocha,  Dworcowa, Dąbrowskiego,  Józefa Dutkowskiego,  Drzymały nr.:  2,  4  i  6,  Konstytucji  3
Maja, Kościelna, Krótka, Krzywa, Poznańska, Rynek, Rzeczna, Słodowa, Wodna. Teren jednostki
ma  charakter  zamieszkałych  obszarów  miejskich,  składający  się  głównie  z zabudowy
mieszkaniowej  wielorodzinnej.  Znaczna większość obszaru JA znajduję się w strefie ochrony
konserwatorskiej - na terenie historycznego założenia urbanistycznego i zespołu budowlanego
miasta  Wolsztyna,  uznanego  za  zabytek  i  wpisanego do rejestru  zabytków.  Dominująca  jest
zabudowa staromiejska,  znajdują  się  tu  rynek,  zabytkowe obiekty  takie  jak  muzea,  kościoły,
Starostwo Powiatowe, Urząd Miejski,  Ośrodek Pomocy Społecznej,  Wolsztyński  Dom Kultury,
Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Policji, Szkoła Podstawowa nr 4, banki, obiekty
handlowe  i  usługowe.  W  skład  JA  wchodzi  dworzec  kolejowy  oraz  przystanek  komunikacji
samochodowej.  Część  jednostki  to  teren  zespołu  parkowo  –  pałacowego  (nad  Jeziorem
Wolsztyńskim) wpisanego do rejestru zabytków, pełniący funkcję rekreacyjną dla mieszkańców.
W ub. roku dokonano w parku odkrycia archeologicznego.

JA4-ZOM- jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące ulice: Kolejowa, Korczaka,
Fabryczna, Łąkowa, Marcinkowskiego,  Mickiewicza,  Ogrodowa,  Poniatowskiego,  Sienkiewicza.
Teren  jednostki  ma  charakter  zamieszkałych  obszarów  miejskich,  składający  się  głównie
z zabudowy mieszkaniowej zarówno jednorodzinnej jak i wielorodzinnej (domy jednorodzinne 
i  wielorodzinne  oraz  kamienice).  Na  terenie  JA  znajdują  się  m.in.  Szkoła  Podstawowa nr  1,
Gimnazjum nr 2, Przedszkole nr 1, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Sąd Rejonowy, notariaty,
Miejska Sala Sportowa, Dom Dziecka.

JA8-ZOM  -  jednostka  obejmuje  swoim  zasięgiem  następujące  ulice:  Słowackiego
oraz Kusocińskiego. Teren jednostki ma charakter zamieszkałych obszarów miejskich, składający
się  głównie z  zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej  (budynki  spółdzielni  mieszkaniowej).
Na terenie JA zlokalizowany Zespół Szkół Zawodowych oraz budynek byłej wieży ciśnień. 

JA14-ZOW -  jednostka obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości:  Rudno,
Świętno, Wilcze. Teren jednostki ma charakter zamieszkałych obszarów wiejskich, składający się
głównie z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie JA znajdują się: Poewangelicki
Kościół  św.  Stanisława  Kostki  z  2  połowy  XIX  wieku,  zespół  szkolno-przedszkolny
oraz budownictwo letniskowe.
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Rycina 1 przedstawia wyznaczony obszar rewitalizacji (OR) w gminie Wolsztyn.

Rycina 1. Wyznaczony obszar rewitalizacji (OR) w gminie Wolsztyn
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W ramach Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-
2023 sformułowano także następujące cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań.

Źródło:  Urząd Miejski w Wolsztynie

Lokalny program  rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2023  przyjęty
został  Uchwałą  nr  XLIV/513/2018  Rady  Miejskiej  w  Wolsztynie  z  dnia  28  marca  2018  r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/417/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 sierpnia
2017 r. w sprawie Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-
2023i wpisany został do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego. 

W programie ujęto 24 projekty rewitalizacyjne oraz 2 przedsięwzięcia rewitalizacyjne,
które wynikają z określonych celów rewitalizacji i odpowiadających im kierunków działań. 
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W poniższej tabeli przedstawiono  stopień realizacji Lokalnego programu  rewitalizacji
dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2017-2023 od dnia jego uchwalenia. 

Tabela 19. Stopień realizacji Lokalnego programu rewitalizacji dla miasta i gminy Wolsztyn
na lata 2017-2023

Nr Projekty
Stopień realizacji zadań w ramach projektów

Zrealizowane
w całości

Zrealizowane
częściowo

Nierozpoczęte Charakter
ciągły

1. Program aktywizacji osób 
bezrobotnych x

2. Gminny program wyjścia 
z ubóstwa x

3. Przywrócenie na rynek pracy 
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym poprzez utworzenie 
spółdzielni socjalnej

x

4. Rozbudowa miejskiego systemu 
monitoringu wizyjnego x

5. Akcja „Bezpieczna gmina” x

6. Program „Świadomy Rodzic” x

7. Zwiększenie dostępności 
do edukacji przedszkolnej 
w Przedszkolu nr 1 im. Tęczowa 
Lokomotywa w Wolsztynie

x

8. Modernizacja infrastruktury 
i zachowanie zasobów dóbr 
kultury materialnej Instytucji 
Kultury Parowozownia Wolsztyn 

x

9. Rozwój programu kulturalno-
edukacyjnego Instytucji Kultury 
Parowozownia Wolsztyn 

x

10. Przywrócenie turystycznego 
połączenia kolejowego między 
Świętnem a Wolsztynem oraz 
rewitalizacja stacji w Świętnie 

x

11. Program „Rozpocznij swój 
biznes” x

12. Projekt „Czyste powietrze”
 

x
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13. Modernizacja centralnej 
przepompowni ścieków 
wraz z remontem kanalizacji 
sanitarnej 

x

14. Modernizacja budynku 
obecnego dworca kolejowego 
wraz z zagospodarowaniem 
terenów przyległych 
do ul. Dworcowej 

x

15. Modernizacja budynku pałacu 
w zespole pałacowo-parkowym x

16. Modernizacja budynku kościoła 
p.w. Wniebowstąpienia 
Pańskiego w Wolsztynie 

x

17. Remont elewacji kamienicy przy 
ul. 5 Stycznia 66 x

18. Kompleksowa renowacja 
kamienicy mieszkalnej 
przy ul. Dąbrowskiego 3 
wraz z zagospodarowaniem 
terenu 

x

19. Modernizacja willi 
mieszczańskiej z XIX w. 
wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia 

x

20. Remont sali „Bez Atu” 
w Wolsztyńskim Domu Kultury x

21. Adaptacja poddasza 
w Przedszkolu nr 1 im. Tęczowa 
Lokomotywa na salę 
przedszkolną 

x

22. Remont instalacji elektrycznej 
w Przedszkolu nr 3 
oraz= wykonanie nawierzchni 
syntetycznej na placu zabaw 

x

23. Remont sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Świętnie 

x

24. Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Wilcze 

x
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25. Remonty i modernizacje 
budynków i budowli w celu 
nadania im nowych funkcji 

x

26. Remonty i modernizacje 
budynków w celu poprawy ich 
funkcjonalności 

x

Źródło: Opracowanie Urząd Miejski w Wolsztynie

IX.3. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wolsztyn na lata 2015-2025

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wolsztyn na lata 2015-2025 przyjęty został
Uchwałą  nr  XIV/127/2015  Rady  Miejskiej  w  Wolsztynie  z  dnia  28  października  2015  roku.
Głównymi celami strategicznymi dla Gminy Wolsztyn, wynikającymi z programu są: 

 modernizacja  i  rozbudowa  infrastruktury  wodno-ściekowej  dla  zapewnienia  lepszej
ochrony środowiska oraz zapewnienia wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości
użytkowej,

 utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz ochrona przed powodzią i podtopieniami,
 kontynuacja działań inwestycyjnych i administracyjno-organizacyjnych mających na celu

poprawę jakości wód powierzchniowych,
 zachowanie,  właściwe  wykorzystanie  oraz  odnawianie  i  przywracanie  do  stanu

właściwego składników przyrody,
 ograniczenie  przekształceń  ziemi  w  wyniku  procesów  naturalnych

oraz antropogenicznych,
 utrzymanie standardów jakości powietrza, redukcja emisji pyłów gazów i odorów,
 zminimalizowanie  uciążliwego  hałasu  i  utrzymanie  jak  najlepszej  jakości  stanu

akustycznego środowiska,
 ochrona mieszkańców przed polami elektromagnetycznymi,
 racjonalizacja  zużycia  energii,  surowców  i  materiałów  oraz  wzrost  udziału  zasobów

odnawialnych,
 upowszechnienie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia oraz wdrożenie edukacji

ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej,
 minimalizacja  wpływu  na  środowisko  oraz  eliminacja  ryzyka  dla  zdrowia  ludzi

w miejscach największego oddziaływania na środowisko i zapewnienie bezpieczeństwa
chemicznego i biologicznego,

 rozwój systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
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Wszystkie ww. cele uwzględniane są w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji  przedsięwzięcia  wydawanych  na  terenie  Gminy  Wolsztyn.  W 2019  roku  w ramach
programu zrealizowano następujące zadania i przedsięwzięcia: 

 wykonano  gruntowną  konserwację  niżej  określonych  odcinków  rowów  (umowy
dotacyjne): Stara Dąbrowa (Eb – 500 mb), Adamowo (La - 1000 mb), Komorowo (Ia-6 –
670 mb, Ia-4 - 280 mb), Stary Widzim (Ga - 700 mb), Karpicko (Ia-10 – 60 mb, Ia-9 – 190
mb, Ia – 600 mb), Gościeszyn, (długość 2600 mb),

 wykonano przebudowę zastawki na wlocie z jeziora Wolsztyńskiego do Rowu Miejskiego
oraz budowy nowej kraty na Rowie miejskim przy Placu Partnerstwa Miast w Wolsztynie
(zadanie  zgodne  z  opracowaną  w  roku  ubiegłym  koncepcją  odprowadzenia  wód
deszczowych w Wolsztynie),

 przeprowadzono  konserwację  i  remonty  rowów  melioracyjnych  na  terenie  gminy
Wolsztyn, w szczególności na ciekach będące zarazem odbiornikami wód deszczowych
z dróg gminnych,

 sfinansowano  badania  laboratoryjne  jakości  wód.  Większość  wydatków w tym dziale
ponoszonych jest w II półroczu (np. badania jakości wód w kąpieliskach),

 opracowano  opinię  hydrologiczną  określającą  wpływ  działań  podjętych  na  działkach
nr 186/3,  190/2  i  191/7  w  Wolsztynie  na  zmianę  stosunków  wodnych  na  działkach
sąsiednich(podstawa wydania decyzji administracyjnej w tym zakresie),

 opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych do rowu
z rejonu dróg gminnych w obrębie Komorowo,

 zlecono  wykonanie bieżącej konserwacji linii brzegowej jeziora Wolsztyńskiego: 
        -  wycinkę trzcin i  roślinności  wzdłuż Parku Miejskiego oraz Promenady im. Klemensa
Modlińskiego w Wolsztynie - zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym nr OS.6341.76.2017 z dnia
20.12.2017 r.,

        -  wycinkę trzcin i uporządkowanie terenu w obrębie punktu widokowego przy pomoście
od strony  Bielnika  (przy  skansenie)  -  zgodnie  z  pozwoleniem  wodnoprawnym
nr OS.6341.76.2017 z dnia 20.12.2017 r. ,

        - wycinkę roślinności i trzcin - na plaży w Karpicku oraz przy ul. Jeziornej w Karpicku (punkt
widokowy wzdłuż Szlaku Żurawiego) wraz z uporządkowaniem terenu -  zgodnie z pozwoleniem
wodnoprawnym nr OS.6341.76.2017 z dnia 20.12.2017 r.,

    • podpisano  umowę na  zadanie  pn.  „Przebudowa   istniejącego  kolektora  deszczowego
o średnicy 800 mm na Rowie Miejskim”. W ramach zadania sfinansowano również udział Gminy
w budowie odcinka kolektora deszczowego od ul. Dąbrowskiego do ul. Dworcowej (2/3 kosztów
ponieśli  inwestorzy  prywatni).  Docelowo  kolektor  umożliwi  przełączenie  odwodnienia
ul. Dąbrowskiego i częściowo Słodowej do ul. Dworcowej. Sfinansowano też koszt opracowania
projektu  przebudowy  kanalizacji  deszczowej  w  ulicy  Żeromskiego  (po  uzyskaniu  pozwolenia
na budowę wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego),
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    •  „Rekulltywacja jeziora Świętego w Obrze – etap I”,

    • udzielono dotacji celowych z budżetu Gminy Wolsztyn na przedsięwzięcia służące poprawie
jakości  powietrza,  realizowane  na  terenie  miasta  i  gminy  Wolsztyn.  W  marcowym  naborze
wniosków, do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie wpłynęły łącznie 62 wnioski (27 – miasto, 35 –
wsie).  Komisja  ds.  Naboru,  rozpatrzyła  wszystkie  wnioski  sprawdzając  je  pod  względem
formalnym,  oceniając  termin  wpłynięcia  wniosków,  kompletność  wymaganych  załączników,
złożenie wniosku na właściwym formularzu, poprawność od strony rachunkowej i kompletność
wypełnionych danych. 

W wyniku prac Komisji ds. Naboru podpisano 49 umów na łączną kwotę 217.000 zł.
(22 umowy – miasto, 27 umów - wsie). W przypadku pozostałych wniosków, złożono rezygnację
z ubiegania się przyznanie dotacji lub pozostawiono bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia
w  wymaganym  terminie  braków  formalnych.  Ostatecznie  zweryfikowaniu  podlegało  45
wniosków  o  rozliczenie  dotacji  (pozostali  wnioskodawcy  zrezygnowali  na  tym  etapie),
wypłacono  łączną  kwotę:  201 005,  75  zł,  z  czego  40  dotacji  dotyczyło  kotłów  gazowych,
a 5 dotacji – na paliwa stałe.

    •  wykonano bieżące naprawy i  utrzymanie systemów odprowadzenia wód deszczowych
na terenie gminy,

    • dofinansowano przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną prowadzoną na terenie
gminy Wolsztyn,

    • zakupiono sadzonki  drzew (ok.  179 szt.),  celem uzupełnienia nasadzeń w ciągach dróg
gminnych  (w  tym  drzewa  miododajne,  na  które  uzyskano  dofinansowanie  z  Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie ok. 18,3 tys. zł), krzewów i cebul kwiatowych, celem
zagospodarowania  nowych  terenów  zielonych  (np.  Plac  Partnerstwa  Miast  oraz  Pomnik
Bohaterów Bielnika w Wolsztynie),

    • przeprowadzono  prace  związane  z  utrzymaniem gminnych  terenów zielonych,  w  tym
w  szczególności  w  Parku  Miejskim  oraz  na  cmentarzach,  miejscach  pamięci,  parku
przy ul. Lipowej oraz innych wybranych terenach zielonych na terenie Wolsztyna,

    • wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu,

    • w ramach programu p.n. „Edukacja o ochronie powietrza – kampania edukacyjna w gminie
Wolsztyn” zakupiono 1000 szt. sadzonek jako nagrody dla uczestników akcji „Przyjedź rowerem
weź  sadzonkę”,  rozprowadzanych  podczas  imprezy  plenerowej  zorganizowanej  w  Parku
Miejskim, o tematyce związanej z ochroną powietrza,

    • sfinansowano 10 wycieczek edukacyjnych – zwiedzanie spalarni odpadów w Poznaniu –
dla uczniów szkół gminnych, w ramach programu p.n. „Edukacja o ochronie powietrza – edycja
2019 – kampania edukacyjna w gminie Wolsztyn”.
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IX.4. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2019

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w  Rodzinie  na  lata  2017-2019  przyjęty  został  Uchwałą  nr  XXVIII/279/2016  Rady  Miejskiej  
w  Wolsztynie  z  dnia  30  listopada  2016  roku.  Głównym  celem  programu  jest  zwiększenie
skuteczności  działań  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie,  poprzez  promowanie
działań profilaktycznych, wspieranie osób doświadczających przemocy oraz pracy ze sprawcami
przemocy nad zmianą ich zachowań i postaw. 

Zadania realizowane w ramach Programu obejmują:

 diagnozowanie i monitorowanie problemu przemocy, 

 zatrudnienie  w  Punkcie  Konsultacyjnym  dla  Ofiar  Przemocy  pracownika  socjalnego,
psychologa,

 podniesienie świadomości  i  wrażliwości  społecznej na problemy związane z przemocą
w rodzinie, 

 zwiększenie  dostępności  i  efektywności  działań  profilaktycznych  z  zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, adresowanych do różnych grup odbiorców,

 zwiększenie kompetencji  zawodowych pracowników służb i  instytucji   zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,

 zapewnienie  kompleksowej  pomocy  członkom  rodzin,  w  których  występuje  problem
przemocy.

W  ramach  Programu  gmina  Wolsztyn  realizowała  kampanię  społeczną  pt.  „Reaguj
na przemoc!”.  Kampania  zachęcała  ofiary  przemocy  do  przerwania  milczenia  i  korzystania
z różnych form pomocy. Tłumaczyła, dlaczego warto korzystać z bezpłatnego telefonu zaufania,
jakimi  możliwościami  dysponuje  Gmina  i  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  a  także  jakie  formy
interwencji może podjąć policja.

Źródłem finansowania  Programu  są  środki  finansowe z  budżetu  gminy,  pochodzące
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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IX.5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2019 w gminie Wolsztyn oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 
2017-2019 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 
26 października 1982 r.  oraz  Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii  z  dnia 29 lipca 2005 r.  
w  gminie  Wolsztyn  zostały  opracowane  i  przyjęte  uchwałami  Rady  Miejskiej  następujące
programy profilaktyczne:

 Gminny Program Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok  2019
w gminie Wolsztyn przyjęty został Uchwałą nr III/12/2018  Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 7 grudnia 2018 r. 

 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2019 przyjęty został Uchwałą
nr XXVIII/277/2016 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 listopada 2016 r.

Głównym założeniem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
jest ograniczenie zdrowotnych i  społecznych skutków wynikających z nadużywania  napojów
alkoholowych  poprzez  podnoszenie  poziomu  wiedzy  i  świadomości  mieszkańców  gminy
Wolsztyn,  podejmowanie  działań  zmierzających  do  zmiany  struktury  spożycia   i  wzorców
używania  napojów  alkoholowych,  prowadzenie  skoordynowanych  działań   profilaktycznych,
terapeutycznych  i  rehabilitacyjnych,  a  także  wspieranie  lokalnego systemu pomocy dla  ofiar
przemocy.

Zadania realizowane w ramach Programu obejmują:

 zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, a w szczególności:

a) zatrudnienie w Poradni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień 

instruktora terapii uzależnień, psychiatrę, dziecięcego, psychiatrę ogólnego, psychologa,
oraz specjalistę psychoterapii uzależnień,

b)  zatrudnienie  w  Punkcie  Konsultacyjnym  pracownika  socjalnego,  psychologa,
specjalistę psychoterapii uzależnień. 

    

 udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe,  pomocy
psychospołecznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie,

 prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, a  w szczególności:
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a)  realizacje  programów  edukacyjnych,  profilaktycznych  w  zakresie  przeciwdziałania
uzależnieniom w szkołach oraz innych placówkach oświatowych,

b)  finansowanie  świetlic  z  programem  opiekuńczo-wychowawczym  dla  dzieci
i młodzieży z grupy ryzyka,

c) organizowanie kolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym,
d)  dożywianie  dzieci  uczestniczących  w  pozalekcyjnych  programach  opiekuńczo-
wychowawczych,
e)  finansowanie  pozalekcyjnych  zajęć  sportowych  i  rekreacyjnych  odwołujących  się
do strategii profilaktycznej,
f) zakup i dystrybucje materiałów edukacyjnych i informacyjnych o tematyce uzależnień
oraz przemocy w rodzinie.

 wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

 podejmowanie interwencji  w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu
w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  oraz  występowanie  przed  sądem
w charakterze oskarżyciela publicznego.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
realizowane  są  zadania  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych
w Wolsztynie. Obejmują one działania zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby
uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, wydawanie
opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w zakresie
limitów  punktów  sprzedaży  i  zasad  ich  usytuowania  oraz  przeprowadzanie  kontroli
w placówkach handlowych i lokalach gastronomicznych.

W ramach programu gmina Wolsztyn realizowała następujące kampanie społeczne:

 „Zachowaj  Trzeźwy Umysł”,  której celem było propagowanie nowoczesnej profilaktyki
uzależnień wśród dzieci  i  młodzieży szkolnej.  Podstawą akcji  był  kompleksowy pakiet
materiałów edukacyjno-profilaktycznych umożliwiający organizowanie przez nauczycieli
sytuacji wychowawczych pozwalających młodym ludziom rozwijać dobre i mocne strony,
przeżywać radość i satysfakcję.

 „Przeciw Pijanym Kierowcom”, to jedyna kampania dla samorządów, która kompleksowo
obejmowała  problem  nietrzeźwości  na  drogach.  W  materiałach  edukacyjno-
profilaktycznych  zamieszczono  instrukcję,  jak  przekonać  pijanego  kierowcę,  by  nie
wsiadał do samochodu oraz obalono mity na temat trzeźwienia.  

Źródłem finansowania  Programu  są  środki  finansowe z  budżetu  gminy,  pochodzące
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
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Głównym  celem gminnych  programów  profilaktycznych  w  2019  roku było
w szczególności  zmniejszanie  skali  zjawiska  alkoholizmu i  podnoszenie  świadomości  lokalnej
społeczności  
w zakresie szkodliwości nadużywania wyrobów alkoholowych oraz zagrożeń jakie niosą ze sobą
uzależnienia.  Treść  programów  obejmowała:  profilaktykę,  leczenie,  reintegrację  społeczną,
wszechstronną pomoc rodzinom z problemem alkoholowym, edukację społeczną, działania na
rzecz poprawy bezpieczeństwa i przestrzeganie prawa. Dzięki tym działaniom stworzono spójny
system działań profilaktycznych i  naprawczych zmierzających do zapobiegania i  powstawania
nowych  problemów  związanych  z  nadużywaniem  alkoholu  i  zażywaniem  narkotyków.
Prowadzenie działań związanych z realizacją  programów zmierzało do zmniejszenia rozmiaru
problemów tych, które aktualnie występują oraz zwiększenia zasobów niezbędnych do radzenia
sobie z istniejącymi zagrożeniami. Działania zawarte w programach realizowane były przez:

 Pełnomocnika ds. Uzależnień,

 Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 działalność świetlic z programem opiekuńczo-wychowawczym,

 szkoły i inne placówki realizujące programy profilaktyczne,

 współpracę z organizacjami, w tym: Poradnią Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień,
Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej,  Powiatową  Poradnią  Psychiczno-Pedagogiczną,
Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie,  Policją,  Sądem  Rejonowym,  wolsztyńskimi
grupami AA i Al-Non, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Kościołem.

Działania  służące  prowadzeniu  profilaktyki  w  zakresie  przeciwdziałania  narkomanii
wśród  mieszkańców  gminy  oraz  rozwiązywania  problemów  wynikających  z  zażywania
narkotyków  określa  Gminny  Program  Przeciwdziałania  Narkomanii.  Głównym  założeniem
Programu jest zmniejszenie  zainteresowania narkotykami wśród dzieci i  młodzieży, poprawa
stanu  zdrowia  oraz  funkcjonowania  społecznego  osób  zażywających  narkotyki,  a  także
podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gminy Wolsztyn w zakresie problemów związanych
z używaniem substancji psychoaktywnych.

Zadania realizowane w ramach Programu obejmują:

 zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób
uzależnionych  i  osób  zagrożonych  uzależnieniem,  a  w  szczególności  zatrudnienie
w Poradni  Zdrowia  Psychicznego  i  Terapii  Uzależnień  instruktora  terapii  uzależnień,
psychiatrę dziecięcego, psychiatrę ogólnego, psychologa, oraz specjalistę psychoterapii
uzależnień,

 udzielanie  rodzinom,  w  której  występują  problemy  narkomanii,  pomocy
psychospołecznej i prawnej,

 prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej,  edukacyjnej  oraz  szkoleniowej
w zakresie  rozwiązywania problemów narkomani, a w szczególności:
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a)  realizacje  programów  edukacyjnych,  profilaktycznych  w  zakresie  przeciwdziałania
narkomanii w szkołach oraz innych placówkach oświatowych,

b)  finansowanie  świetlic  z  programem  opiekuńczo-wychowawczym  dla  dzieci
i młodzieży z grupy ryzyka,

c) organizowanie kolonii letnich i zimowych z programem profilaktycznym,

d)  dożywianie  dzieci   uczestniczących  w  pozalekcyjnych   programach  opiekuńczo-
wychowawczych,

e)  zakup  i  dystrybucje  materiałów  edukacyjnych  i  informacyjnych  o  tematyce
uzależnień.

 wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych,

 pomoc  społeczną  osobom  uzależnionym  i  rodzinom  osób  uzależnionych  dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych
osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

W ramach programu gmina Wolsztyn realizowała kampanię społeczną pt. „Dopalacze -
powiedz stop!”, która wpisała się w strategię profilaktyki uniwersalnej i kształtowanie przekonań
normatywnych przez dostarczenie rzetelnych informacji o skali rozpowszechnienia narkotyków
oraz o konsekwencjach zdrowotnych i społecznych zażywania narkotyków. Materiały kampanii
skierowane były do młodzieży i rodziców.

Źródłem finansowania  Programu  są  środki  finansowe z  budżetu  gminy,  pochodzące
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Źródłem finansowania zadań zawartych w programach były środki finansowe z budżetu
Gminy, pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody z tego
tytułu w roku 2019 wyniosły 35.626.787,46 zł. 

Wszystkie  działania podjęte  w  2019  roku miały  na  celu  zrealizowanie  zadań
wynikających  z  obowiązujących  ustaw  i  gminnych  programów.  Stanowią  one  kontynuację
działań podjętych we wcześniejszych latach.
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IX.6. Gminny Program Ochrony Zdrowia przed Następstwami Używania Tytoniu            
i Wyrobów Tytoniowych na lata 2017-2019

Gminny Program Ochrony Zdrowia przed Następstwami Używania Tytoniu i Wyrobów
Tytoniowych  na  2017-2019  przyjęty  został  Uchwała  Nr  XXVII/278/2016  Rady  Miejskiej
w Wolsztynie z dnia 30 listopada 2016 roku. Celem strategicznym programu jest wydłużenie
życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i  związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie
nierówności społecznych w zdrowiu, poprzez:

 upowszechnienie leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu,

 uspołecznienie działań  zmierzających  do ograniczenia zdrowotnych następstw palenia
tytoniu,

 stworzenie atmosfery społecznej akceptacji dla życia wolnego od dymu tytoniowego,

 skuteczne kontrolowanie rynku wyrobów tytoniowych,

 tworzenie  i  upowszechnianie  programów  profilaktycznych  dla  dzieci  i  młodzieży,
nauczycieli i rodziców,

 zwiększenie  kompetencji  nauczycieli,  pedagogów,  instruktorów  i  animatorów  kultury
oraz psychologów w zakresie profilaktyki problemów dzieci i młodzieży,

 zwiększenie  dostępności  pomocy  profilaktycznej  dla  dzieci  i  młodzieży  z  grup
podwyższonego ryzyka,

 zakup  broszur,  biuletynów,  ulotek  i  innych  form  służących  oddziaływaniom
profilaktycznym.

Źródłem finansowania  Programu  są  środki  finansowe z  budżetu  gminy,  pochodzące
z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
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IX.7.  Programu  współpracy  na  rok  2019  Gminy  Wolsztyn  z  organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Program  współpracy  gminy  Wolsztyn  z  organizacjami  pozarządowymi  na  rok  2019
został przyjęty Uchwałą Nr LII/593/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 września 2018 r.
w  sprawie  przyjęcia  Programu  współpracy  na  rok  2019  Gminy  Wolsztyn  z  organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.  3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach realizacji Programu,
gmina  Wolsztyn  współpracowała  z  organizacjami   pozarządowymi  na  wielu  płaszczyznach
związanych z rozwojem lokalnym oraz wspierała działania na rzecz różnych grup społecznych.
Zlecanie  realizacji  zadań  organizacjom  pozarządowym  obejmowało  w  pierwszej  kolejności
zadania priorytetowe i odbywało się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert w trybie
art. 13 wspomnianej ustawy.

Gmina  Wolsztyn  wsparła  działania  organizacji  pozarządowych  w  zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W 2019 roku w budżecie gminy na realizację zadań
związanych ze sportem przeznaczono 650 000 zł.  W ramach tych środków przyznane zostały
dotacje na realizację 29 zadań sportowych na łączną kwotę 650 000 zł. 

Tabela 20. Działania organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu w 2019 roku w gminie Wolsztyn

Lp. Podmiot Zadanie Kwota (w zł)

1. UMKS "ISKRA" 
Wolsztyn

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z gminy 
Wolsztyn w konkurencjach lekkoatletycznych 

43 000,00

2. Stowarzyszenie 
"AKTIW"

Zajęcia sportowo rehabilitacyjne na basenie 
i siłowni

2 000,00

3.
UMKS „Zryw” 
Wolsztyn

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 
w kajakarstwie klasycznym

57 000,00

4. Wolsztyński Klub 
Żeglarski

Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach 
wodnych

63 000,00

5. 
Klub Piłki Ręcznej 
"Wolsztyniak"

Systematyczne szkolenie piłkarzy ręcznych przy
współudziale wykwalifikowanej kadry 
trenersko – instruktorskiej

54 000,00

6. LKS „ZNICZ” Obra Systematyczne szkolenie w piłce nożnej 
mieszkańców gminy Wolsztyn

20 000,00
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7.

Wojewódzki 
Międzyszkolny Ludowy
Klub Sportowy 
"Nadodrze" 
Powodowo

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej 
atletyce oraz udział w zawodach

55 000,00

8.

Stowarzyszenie 
"Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
w Wolsztynie"

Aktywność po 60+

2 000,00

9. Stowarzyszenie Bike & 
Run Promotion 

X etap Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 
Wolsztyn 2019

8 000,00

10.
Polskie Towarzystwo 
Walki z Kalectwem 
Oddział w Wolsztynie

Aktywność fizyczna dla zdrowia
2 000,00

11.
Uczniowski Klub 
Sportowy "Leśnik - 
Junior" w Świętnie

XIX Mistrzostwa Unii Europejskiej w piłce 
Nożnej halowej imienia Czesława Fidlera 2 000,00

12.
Uczniowski Klub 
Sportowy 3 Wodnik 
Wolsztyn

Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej 
sportowo w dyscyplinie olimpijskiej -Pływanie 28 000,00

13.

Uczniowski Klub 
Sportowy Taekwondo 
Wolsztyn

Szkolenie - taekwondo olimpijskie / Organizacja
i koordynacja przedsięwzięć sportowym 
o zasięgu gminnym, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży z gminy 
Wolsztyn 

20 000,00

14.

Młodzieżowy Ludowy 
Klub 
Sportowy ,,Orkan" 
Chorzemin

Organizacja szkolenia dzieci, młodzieży 
i dorosłych w piłce nożnej i uczestnictwo 
w zawodach sportowych o charakterze 
gminnym i ponad gminnym.

40 000,00

15. Klub Tańca 
Sportowego Latina

Współorganizacja ogólnopolskiego turnieju 
tańca towarzyskiego

3 000,00

16. Klub Tańca 
Sportowego Latina

Warsztaty i szkolenia z zakresu sportowych 
tańców towarzyskich

6 000,00

17.

Stowarzyszenie 
"Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
w Wolsztynie"

Brydż sportowy 60+

2 000,00

18. Klub sportowy 
''GROM'' Wolsztyn

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 67 000,00

19.
Ratownictwo Wodne 
Rzeczpospolitej 
Oddział w Wolsztynie

"Powitanie Wiosny" - Festiwal Wodny
1 000,00

S t r o n a | 119 |



RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY WOLSZTYN ZA ROK 2019

20.

Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej 
Wolsztyńska Akademia
Biegowa

Promocja aktywności fizycznej poprzez 
uprawianie i popularyzowanie biegania 3 000,00

21.
Stowarzyszenie 
Krótkofalowców Ziemi 
Wolsztyńskiej

Harcerskie łowy na lisa
1 000,00

22.

Powiatowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły 
Sportowe w 
Wolsztynie

Aktywizacja  sportowa mieszkańców gminy 
Wolsztyn 100 000,00

23. Stowarzyszenie 
"Razem Łatwiej"

Dzień Młodego Sportowca 1 000,00

24.

Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej 
Wolsztyński Klub 
Biegowy

VII Wolsztyński Bieg Niepodległości

3 000,00

25.
Uczniowski Klub 
Sportowy "SZACH" 
Wolsztyn

Wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
XXXII Indywidualne Mistrzostwa Wolsztyna 
w szachach

3 000,00

26.
Uczniowski Klub 
Sportowy "SZACH" 
Wolsztyn

Nauka gry w szachy
10 000,00

27. Olimpiady Specjalne 
Polska

Sport osób z niepełnosprawnością 
intelektualną

4 000,00

28. Uczniowski Klub 
Sportowy "MUSTANG"

Organizowanie oraz udział 
we współzawodnictwie sportowym.

2 000,00

29.
Uczniowski Klub 
Sportowy JUNIOR 
Kębłowo 

Szkolenie dzieci i młodzieży w grze 
w unihokeja- udział w rozgrywkach. 48 000,00

Źródło: Biuro Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

Realizacja  powyższych  zadań  miała  wpływ  na  punktację  w  klasyfikacji  sportu  dzieci
i  młodzieży.  W  roku  ubiegłym  lokalne  kluby  zdobyły  łącznie  455,58  pkt,  co  przełożyło  się
na zajęcie  2  miejsca  Wielkopolski  w  kraju,  54  pozycję  Gminy  Wolsztyn  w  klasyfikacji  gmin
w kraju (sklasyfikowano 881 gmin) oraz wysokie 8 miejsce w klasyfikacji wielkopolskich gmin.
Punkty  zdobyły  następujące  kluby:  WMLKS  "NADODRZE"  Powodowo  –  132,00  pkt,  UMKS
"ISKRA" Wolsztyn – 89,00 pkt., Wolsztyński Klub Żeglarski – 81,00 pkt, UMKS "ZRYW" Wolsztyn –
76,63 pkt.,  UKS  TEAKWONDO  Wolsztyn  –  32,00  pkt.,  UKS  "JUNIOR"  Kębłowo  –  32,95  pkt.,
KPR „Wolsztyniak” Wolsztyn – 12,00 pkt.
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Gmina Wolsztyn wspiera także działania organizacji pozarządowych w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury. W 2019 roku w budżecie gminy na realizację zadań związanych
z kulturą przeznaczono 60.000,00 zł (wzrost o 20% w stosunku do roku 2018). W ramach tych
środków  przyznane  zostały  dotacje  na  realizację  zadań  publicznych  w  ramach  otwartego
konkursu ofert dla 11 organizacji na łączną kwotę 60.000,00 zł. wg wyszczególnienia:

Tabela 21.  Działania organizacji pozarządowych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury w 2019 roku w gminie Wolsztyn

Lp. Podmiot Zadanie
Przyznana kwota

(w zł)

1. Fundacja Ewy 
Johansen "Talent"

„SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a vol. 2 ”- projekt 
edukacji kulturalnej kierowany do uczniów szkół 
Miasta i Gminy Wolsztyn

5 080,00

2. Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw NMP 
Niepokalanie 
Poczętej 
w Wolsztynie

XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Organowej i Kameralnej w Wolsztynie

14 110,00

3. Stowarzyszenie 
"AKTIW"

Muzyczna Majówka AKTIWa 4 500,00

4. Parafia pw. Świętego
Józefa  Opiekuna 
Kościoła Świętego

Rzym i jego prowincje. Co Europa zawdzięcza 
Cesarstwu Rzymskiemu? Dziedzictwo o które 
musimy zadbać

2 000,00

5. Fundacja 
Nowoczesny Konin

Zabytkowo i klockowo! - Kościół p.w. NMP 
Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie” -  warsztaty
architektury sakralnej gminy Wolsztyn dla dzieci

1 600,00

6. Stowarzyszenie 
Krótkofalowców 
Ziemi Wolsztyńskiej

Kolej na krótkofalowców
2 000,00

7. Uczniowski Klub 
Sportowy "Leśnik - 
Junior" w Świętnie

XXIII  Międzynarodowy Festiwal Piosenki 
Religijnej i warsztaty muzyki Gospel imienia Jana 
Pawła II w Świętnie

14 000,00

8. Związek Harcerstwa 
Polskiego - 
Chorągiew 
Wielkopolska

Festiwal Śpiewania Harcerskiego 
dla Przyjemności 2019 1 000,00

9. Stowarzyszenie 
"Razem Łatwiej"

VI Wojewódzki kabareton osób 
niepełnosprawnych  w Wolsztynie 2 710,00
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10. Towarzystwo 
Przyjaciół 
Wolsztyńskiej 
Parowozowni

Organizacja przejazdu pociągu specjalnego 
na linii kolejowej nr 371 w granicach gminy 
Wolsztyn połączonego z promocją dziedzictwa 
kultury technicznej oraz walorów turystyki 
kolejowej na bazie potencjału gminy Wolsztyn

8 000,00

11. Fundacja "Sezon 
na Cuda"

Sztuka wczuwania się
5 000,00

Źródło: Biuro Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

Ostatecznie  w  ramach  zadań  z  zakresu  kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury
wydatkowano kwotę 55.000,00 zł, gdyż z jedną z organizacji rozwiązano umowę.

Ponadto gmina Wolsztyn wspierała działania organizacji w zakresie krajoznawstwa oraz
wypoczynku dzieci i młodzieży. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 10 000,00 zł (wzrost
o ok. 11% w stosunku do roku 2018). W ramach tego zadania przyznano 3 dotacje na łączną
kwotę 10 000,00 zł, dzięki czemu z letniego wypoczynku mogło skorzystać prawie 150 osób.
W ramach  przyznanych  środków  następujące  stowarzyszenia  zrealizowały  niżej  wymienione
zadania.

Tabela 22.  Działania organizacji w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
w roku 2019 w gminie Wolsztyn

Lp. Podmiot Zadanie
Przyznana kwota

(w zł)

1. Stowarzyszenie
"AKTIW"

Niepełnosprawni na górskim szlaku 2 385,00

2. Związek Harcerstwa
Polskiego - Chorągiew

Wielkopolska

Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Hufca ZHP
Wolsztyn

4 500,00

3. Stowarzyszenie
"Razem Łatwiej"

Półkolonia letnia dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej

3 115,00

Źródło: Biuro Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

Ponadto,  zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolsztyna nr 11/2006 z dnia 29 grudnia
2006r.  w  sprawie  wynajmu  pomieszczeń  szkolnych  i  sal  gimnastycznych  szkół  i zespołów
szkolnych Gminy Wolsztyn oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolsztyna nr 280 z dnia 29 sierpnia
2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Wolsztyna nr 11/2006 z dnia 29.12.2006 r.
zorganizowane  grupy  młodzieży  mogą  nieodpłatnie  korzystać  z przyszkolnych  sal
gimnastycznych. Zwolnienie z opłaty obejmuje także kluby sportowe, w których trenują dzieci
i młodzież z obszaru gminy. 
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Tabela 23.  Nieodpłatne udostępnienie sal gimnastycznych dla klubów sportowych
w roku 2019 w gminie Wolsztyn

L.p. Nazwa szkoły Klub
Ilość wykorzystanych

godzin

1

Szkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami

Dwujęzycznymi
im. Powstańców
Wielkopolskich
w Wolsztynie

KS GROM Wolsztyn 378

Hufiec ZHP Wolsztyn 36

UKS „NIAGARA 1” Wolsztyn 72

UKS „Pohl Judo Przemęt” 252

2

Szkoła Podstawowa nr 2
z Oddziałami

Integracyjnymi
im Tadeusza Kościuszki 

w Wolsztynie

UMKS ZRYW Wolsztyn 36

UMKS ISKRA Wolsztyn 42

KPR WOLSZTYNIAK 81

KS GROM Wolsztyn 36

Klub Tańca LATINA 54

3

Szkoła Podstawowa nr 3
z Oddziałami

Integracyjnymi Pomnik
Tysiąclecia Państwa

Polskiego im. Michała
Drzymały w Wolsztynie

KS GROM Wolsztyn 100

UMKS ISKRA Wolsztyn 30

UKS TAEKWONDO Wolsztyn 330

KPR WOLSZTYNIAK 240

4
Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Kębłowie

UKS Junior Kębłowo 246

LKS Dąb Kębłowo 38

5
Zespół Szkolno-

Przedszkolny w Obrze

LKS Znicz Obra 30

WSD w Obrze 139

6
Zespół Szkolno –

Przedszkolny w Świętnie
UKS LEŚNIK – JUNIOR Świętno

33

RAZEM: 2173

Źródło: Biuro Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

Poza tym,  gmina Wolsztyn wspierała działające  stowarzyszenia  organizując  szkolenia  
i spotkania z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność organizacji, otwartego
konkursu ofert, w tym zasad sporządzania ofert i rozliczania dotacji. Przekazywane były także
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informacje  dotyczące  ogłaszanych  konkursów oraz  naborów wniosków przez  inne  instytucje
działające  na  terenie  kraju.  Ponadto,  w  ramach  współpracy  ze  Stowarzyszeniem  Centrum
Promocji  i  Rozwoju  Inicjatyw  Obywatelskich  PISOP  z  Leszna  świadczone  było  doradztwo
indywidualne i grupowe dla lokalnych podmiotów ekonomii społecznej.
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IX.8. Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2018-2021

Wieloletni  plan  modernizacji  i  rozwoju  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń
kanalizacyjnych  na  lata  2018-2021  przyjęty  został  uchwałą  nr  XLIII/498/2018  Rady  Miejskiej
w Wolsztynie z dnia 31 stycznia 2018 roku. Zrealizowane w 2019 roku, w ramach planu, zadania
inwestycyjne szczegółowo opisane zostały w punkcie VII.3. Gospodarka wodno-ściekowa.

IX.9. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Wolsztyn w 2019 roku

„Program  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności
zwierząt na terenie gminy Wolsztyn w 2019 roku” przyjęty został Uchwałą nr V/52/2019 Rady
Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27  lutego 2019 roku. Ze środków przeznaczonych na realizację
Programu  zakupiono  karmę  dla  kotów.  W  grudniu  2018  r.  –  na  okres  od  01.01.2019
do 31.12.2019, Gmina Wolsztyn zawarła umowę ze Stowarzyszeniem „Inicjatywa dla Zwierząt”
w  Zielonej  Górze,  na  mocy  której  powierzyła  Stowarzyszeniu  większość  obowiązków  gminy
wynikających  z  przyjętego  uchwałą  Rady  Miejskiej  „Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wolsztyn w 2019 roku”,
w tym w szczególności: 

 przeprowadzanie  akcji  interwencyjnych  i  akcji  odławiania  bezdomnych  zwierząt,  
w szczególności psów i kotów z terenu Gminy Wolsztyn,

 przyjmowanie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Wolsztyn i zapewnianie im miejsca 
i  opieki  w - prowadzonym przez Wykonawcę – Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt  
w Zielonej Górze, znajdującym się na ulicy Szwajcarskiej 4, (zwanym dalej Schroniskiem)
i/lub Punkcie Adopcyjnym Stowarzyszenia przy ulicy Zielonej w Wolsztynie (zwanym dalej
PA) przez okres obowiązywania umowy,

 sprawowanie opieki i aktywne poszukiwanie nowych właścicieli dla przyjętych zwierząt,
m.in.  poprzez  prowadzenie  strony  internetowej  z  aktualnym  wykazem  zwierząt
oczekujących na adopcję zarówno w Schronisku jak i w PA,

 ograniczanie  populacji  zwierząt  bezdomnych  poprzez  obowiązkową  sterylizację
lub kastrację  zwierząt  odłowionych  z  terenu  Gminy  Wolsztyn,  a  także  ewentualne
usypianie ślepych miotów,

 przeprowadzanie  akcji  kastracji  oraz  sterylizacji  kotów wolnożyjących  z  terenu gminy
Wolsztyn,

 przeprowadzanie  akcji  dokarmiania  kotów  wolnożyjących  z  terenu  gminy  Wolsztyn
oraz leczenie w/w zgodnie ze zweryfikowanym przez strony zapotrzebowaniem,

 zapewnienie  całodobowej  opieki  weterynaryjnej  w  przypadku  odłowionych  zwierząt
rannych  oraz  pomocy  medycznej  w  przypadku  zdarzeń  drogowych  z  udziałem
bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich na terenie gminy Wolsztyn.
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Ponadto,  zgodnie  z  zapisami  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi
oraz zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  gminy  Wolsztyn  w  2019  roku”,  zlecono
przeprowadzenie kolejnej akcji  bezpłatnego czipowania psów na terenach wiejskich (zlecenie
realizowali  lekarze  weterynarii  działający na terenie gminy Wolsztyn łącznie ze szczepieniem
przeciwko wściekliźnie) oraz na terenie miasta. 

IX.10. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2016-2020 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Wolsztyn na lata 2016-2020 przyjęty
został  Uchwałą  Nr  XX/186/2016  Rady  Miejskiej  w  Wolsztynie  z  dnia  30  marca  2016  roku
w sprawie Planu Gospodarki  niskoemisyjnej dla miasta i  gminy Wolsztyn na lata 2016-2020.
W 2019 roku w ramach programu zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

 Sfinansowano  prelekcje  dla  uczniów  szkół  i  przedszkoli  w  ramach  programu
p.n. „Edukacja  o  ochronie  powietrza  –  kampania  edukacyjna  w  gminie  Wolsztyn”,
współfinansowanego  w  większości  przez  WFOŚiGW  w  Poznaniu,  a  zrealizowanego
przez nauczycieli szkół i przedszkoli gminnych,

 W  ramach  programu  p.n.  „Edukacja  o  ochronie  powietrza  –  kampania  edukacyjna
w gminie  Wolsztyn”,  współfinansowanego  w większości  przez  WFOŚiGW w Poznaniu
sfinansowano zakupiono 1000 szt. sadzonek jako nagrody dla uczestników akcji „Przyjedź
rowerem weź sadzonkę”, rozprowadzanych podczas imprezy plenerowej zorganizowanej
w Parku Miejskim, o tematyce związanej z ochroną powietrza,

 Sfinansowano 10 wycieczek edukacyjnych – zwiedzanie spalarni odpadów w Poznaniu -
dla uczniów szkół gminnych, w ramach programu p.n. „Edukacja o ochronie powietrza –
kampania  edukacyjna  w  gminie  Wolsztyn”,  współfinansowanego  w  większości
przez WFOŚiGW w Poznaniu,

 Udzielono  dotacji  celowych  z  budżetu  Gminy  Wolsztyn  na  przedsięwzięcia  służące
poprawie jakości powietrza, realizowane na terenie miasta i gminy Wolsztyn – wymianę
źródeł  ciepła.  W marcowym naborze  wniosków,  do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
wpłynęły łącznie 62 wnioski (27 – miasto, 35 – wsie). Komisja ds. Naboru, rozpatrzyła
wszystkie wnioski sprawdzając je pod względem formalnym, oceniając termin wpłynięcia
wniosków,  kompletność  wymaganych  załączników,  złożenie  wniosku  na  właściwym
formularzu,  poprawność od strony rachunkowej i  kompletność wypełnionych danych.
W wyniku prac Komisji  ds.  Naboru  podpisano 49 umów na łączną kwotę 217.000 zł.
(22 umowy – miasto, 27 umów - wsie).  W przypadku pozostałych wniosków, złożono
rezygnację  z  ubiegania  się  przyznanie  dotacji  lub  pozostawiono  bez  rozpoznania
z powodu  nieuzupełnienia  w  wymaganym  terminie  braków  formalnych.  Ostatecznie
zweryfikowaniu podlegało 45 wniosków o rozliczenie dotacji  (pozostali  wnioskodawcy
zrezygnowali na tym etapie), wypłacono łączną kwotę: 201 005, 75 zł, z czego 40 dotacji
dotyczyło kotłów gazowych, a 5 dotacji – na paliwa stałe,

 W  ramach  planu  w  zakresie  mieszkalnictwa  w  roku  2019  Zakład  Gospodarki
Mieszkaniowej  w  Wolsztynie  wykonał  termomodernizację  komunalnych  budynków
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mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Wolsztyn – ocieplenie ścian budynków przy ulicy
Słowackiego  32  oraz  ulicy  Poniatowskiego  6  w  Wolsztynie;  termomodernizację
budynków mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Wolsztyn – wymiana instalacji (kotła)
w budynkach przy ulicach Doktora Kocha 39, Marcinkowskiego 9.

IX.11. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wolsztyn 
na lata 2016 – 2025

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wolsztyn na lata 2016-2025
został przyjęty Uchwałą Nr XV/144/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 listopada 2015 r.
Program spełnia wymagania określone w Art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o ochronie
praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i  o  zmianie  Kodeksu  cywilnego,  tzn.  został
opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat i zawiera w szczególności:

 prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy  
w poszczególnych latach,

 analizę potrzeb oraz planu remontów i modernizacji wynikających ze stanu technicznego
budynków i lokali z podziałem na kolejne lata,

 planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,

 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 kolejnych latach,

 źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,

 wysokość kosztów w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżące 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 koszty 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.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy jest realizowany na bieżąco.
Przyjęte w programie założenia, wypracowane również na podstawie ponad dwudziestoletniej
działalności  zakładu  są  aktualne.  Przyjęty  w programie  plan  dochodów  z  najmu i  dzierżawy
składników  majątkowych  jednostek  samorządu  terytorialnego  dla  Zakładu  Gospodarki
Mieszkaniowej w Wolsztynie na rok 2019 określono na kwotę 3.015.250 zł., w budżecie przyjęto
3.100.000 zł., wypracowano w wysokości 3.083.709.90 zł. 

Ujęta w programie prognoza potrzeb mieszkaniowych Gminy na rok 2019 zakładała
odzysk 10 mieszkań komunalnych, założenie 24 wniosków o przydział oraz potrzebę na koniec
roku  89  mieszkań.  Na  początek  roku  lista  oczekujących  obejmowała  33  wnioski  na  lokal
komunalny i 6 na najem socjalny. W ciągu roku złożono 23 pozytywnie zaopiniowane wnioski,
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odzyskano 18 mieszkań oraz przydzielono 10 mieszkań z listy. Rzeczywiste potrzeby na koniec
roku wynosiły  52 lokale,  w tym 34  komunalne  i  18  z  umową na najem socjalny.  Powyższe
potwierdza Zarządzenie Burmistrza Wolsztyna z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia
listy osób zakwalifikowanych i oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego lub najem socjalny
lokalu. 

Prawidłowe założenia polityki czynszowej potwierdza kwota zadłużenia z tytułu opłat
czynszu za lokale mieszkalne, która na koniec roku wyniosła 51.830,84 zł. oraz wskaźnik ilości
mieszkań  z zadłużeniem powyżej 3 miesięcy do ogólnej liczby mieszkań który wynosił 3%. 

W  programie  przewidziano  prowadzenie  bieżącego  monitoringu  dotyczącego  spraw
związanych z mieszkalnictwem, dający podstawy do przeprowadzenia koniecznych udoskonaleń.
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IX.12. Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018 – 2020 

Zarządzeniem Nr 2.2018 Burmistrza Wolsztyna z dnia 2 stycznia 2018 roku przyjęto Plan
wykorzystania  gminnego  zasobu  nieruchomości  na  lata  2018-2020.  Gminny  zasób
nieruchomości tworzą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały
oddane  w  użytkowanie  wieczyste  oraz  nieruchomości  będące  przedmiotem  użytkowania
wieczystego gminy.  Zasób nieruchomości  umożliwia skuteczną realizację  polityki  budżetowej
i inwestycyjnej gminy.

Plan zawiera:   
 prognozę dotyczącą gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Wolsztyn w latach

2018-2020,
 wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w latach 2018-2020,
 wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w dzierżawie i  najem na lata 2018-

2020,
 prognozę dotyczącą nabywania nieruchomości do zasobu Gminy Wolsztyn. 

Wykonanie Zarządzenia powierzono Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Obrotu Nieruchomościami. 
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IX.13. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Wolsztyn na lata 2017-2020

Podstawowym dokumentem określającym kierunki polityki samorządowej na poziomie
gminy w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami jest Gminny Program Opieki nad Zabytkami
Gminy  Wolsztyn  na  lata  2017-2020,  przyjęty  Uchwałą  nr  XXXVIII/430/2017  Rady  Miejskiej
w Wolsztynie z dnia 27 września 2017 roku. Przedstawia on zabytkowe obiekty zlokalizowane
w granicach administracyjnych gminy Wolsztyn oraz określa zasadnicze kierunki działań władz
gminy na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami. Opracowanie zawiera analizę stanu zabytków
sporządzoną na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wolsztyn wykonanej w latach
2003-2008 oraz danych zebranych podczas objazdów terenowych od czerwca do września 2016
r.  W Gminnej Ewidencji Zabytków na koniec 2019 roku znajdowało się 612 obiektów, w tym
6  przestrzennych  układów  urbanistycznych.  W  analizowanym  roku  nie  dopisano  oraz  nie
wykreślono żadnej pozycji z opisywanej ewidencji. 

Spełniając  założenia  Programu  samorząd  gminny  wspiera  właścicieli  przeznaczając
środki  pieniężne  na  dotacje  celowe  na  przedsięwzięcia  związane  z  konserwacją  zabytków.
W 2019 roku z dotacji tych skorzystała Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny
Niepokalanie  Poczętej  w  Wolsztynie  przeprowadzając  prace  konserwatorskie  polegające
na wymianie  okien  i  parapetów  w  parafialnym  kościele.  Inną  formą opieki  nad  zabytkami
będącymi  własnością  Gminy  jest  ich  oddawanie  w długoterminową dzierżawę.  We  wrześniu
2019  roku  w  dzierżawę  na  25  lat  został  oddany  zespół  pałacowo-parkowy  w Wolsztynie,
wpisany do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego oraz gminnej ewidencji zabytków.
W umowie z dzierżawcą znalazły się zapisy o odpowiedniej opiece nad zabytkiem oraz zakresu
współpracy  z konserwatorem  zabytków.  Wykorzystanie  zabytku  zgodnie  z zapisami  umowy
pozwoli  na  zwiększenie  atrakcyjności  kulturalno-turystycznej  gminy  oraz  wzmocnienie
wizerunek zabytku. 
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IX.14. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV 6,11,16, 18, 31, 33,
45, 52 i 58) w Gminie Wolsztyn w latach 2018-2021 został  przyjęty przez Radnych Uchwałą  
nr XXXIX/456/2017 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 października 2017 roku. Realizacja
programu polegała na przeprowadzeniu akcji informacyjno-edukacyjnej oraz wykonaniu pełnego
cyklu  szczepień  (2  dawki)  przeciwko  zakażeniom  wirusem  brodawczaka  ludzkiego  wśród
dziewcząt  w  wieku  14  lat  (roczniki  2004,  2005,  2006,  2007)  uczęszczających  do  szkół
podstawowych na terenie Gminy Wolsztyn. W roku 2019 szczepione były dziewczęta z rocznika
2005. Łączny koszt szczepionek wyniósł 95 000,00 zł. Dwoma dawkami zostało zaszczepionych
95  dziewczynek.  Zadanie  zrealizowane  zostało  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki
Zdrowotnej w Wolsztynie. Szczegółowe dane dotyczące szczepień przedstawia Tabela 24. 

Tabela 24. Szczepienia dziewczynek w 2019 roku

Szczepienie w 2019 roku – rocznik 2005

Szkoła Liczba zaszczepionych dziewczynek
Szkoła Podstawowa nr 1 w Wolsztynie 12
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wolsztynie 25
Szkoła Podstawowa nr 3 w Wolsztynie 14
Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie 7
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kębłowie 9
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Obrze 13
Szkoła Podstawowa w Starym Widzimiu 7
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świętnie 2
Szkoła Podstawowa we Wroniawach 6

Ogólna liczba dziewczynek 95
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z dnia 04.12.2019 roku Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
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IX.15. Działania związane z badaniami profilaktycznymi

W  2019  roku Gmina  Wolsztyn  była  współorganizatorem  szeregu  badań
profilaktycznych dla  mieszkańców  gminy.  Łącznie przebadano  1080  osób,  a  w  spotkaniach
edukacyjnych  uczestniczyły  842  osoby  (szczegółowe  dane  dotyczące  rodzajów  badań
przedstawia Tabela 25).

Tabela 25. Rodzaje badań profilaktycznych przeprowadzone w 2019 roku 

Gmina Wolsztyn współorganizatorem badań profilaktycznych w roku 2019

Data Nazwa Ośrodka Profilaktyka K M Razem

2019-01-11 NS ZOZ Diagnostyk
Zielona Góra

Badania mammograficzne
dla Pań w wieku 50-69 61 0 61

2019-01-26 NZOZ LARGO
Poznań

Badania mammograficzne
dla Pań w wieku 50-69 69 0 69

2019-01-27 NZOZ LARGO
Poznań

Badania mammograficzne
dla Pań w wieku 50-69 36 0 36

2019-03-23 Ośrodek OPEN
Poznań

Badania mammograficzne
dla Pań w wieku 50-69 30 0 30

2019-04-05 NS ZOZ Diagnostyk
Zielona Góra

Badania mammograficzne
dla Pań w wieku 50-69 41 0 41

2019-04-13 Ośrodek OPEN
Poznań

Badania mammograficzne
dla Pań w wieku 50-69 25 0 25

2019-06-05 NS ZOZ Diagnostyk
Zielona Góra

Badania mammograficzne
dla Pań w wieku 50-69 44 0 44

2019-06-15 Ośrodek OPEN
Poznań

Badania mammograficzne
dla Pań w wieku 50-69 23 0 23

2019-07-12 NS ZOZ Diagnostyk
Zielona Góra
Akcja „Muszkieterowie”

Badania mammograficzne
dla Pań w wieku 50-69 30 0 30

2019-07-20 Ośrodek OPEN
Poznań

Badania mammograficzne
dla Pań w wieku 50-69

16 0 16

2019-08-03 Ośrodek OPEN
Poznań

Badania mammograficzne
dla Pań w wieku 50-69

11 0 11

2019-08-06 NS ZOZ Diagnostyk
Zielona Góra
Akcja „Muszkieterowie”

Badania mammograficzne
dla Pań w wieku 50-69 33 0 33

2019-09-03 Ośrodek OPEN
Poznań

Badania na krew utajoną 
w kale od 68 r.ż. 16 14 30

2019-09-03 Ośrodek OPEN
Poznań

Badanie krwi na PSA 
dla mężczyzn od 50 r.ż. 0 20 20

2019-09-21 Ośrodek OPEN
Poznań

Badania mammograficzne
dla Pań w wieku 50-69

27 0 27
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2019-10-03 NS ZOZ Diagnostyk
Zielona Góra

Badania mammograficzne
dla Pań w wieku 50-69

39 0 39

2019-10-05 NZOZ LARGO
Poznań

Badania mammograficzne
dla Pań w wieku 50-69

76 0 76

2019-10-12 Ośrodek OPEN
Poznań

Badania mammograficzne
dla Pań w wieku 50-69

39 0 39

2019-11-05 NZOZ LARGO
Poznań

Badania mammograficzne
dla Pań w wieku 50-69

53 0 53

2019-11-26 NS ZOZ Diagnostyk
Zielona Góra
Akcja „Muszkieterowie”

Badania mammograficzne
dla Pań w wieku 50-69 28 0 28

2019-12-01 NZOZ LARGO
Poznań

Badania mammograficzne
dla Pań w wieku 50-69 60 0 60

2019-12-09 NS ZOZ Diagnostyk
Zielona Góra
Akcja „Muszkieterowie”

Badania mammograficzne
dla Pań w wieku 50-69 30 0 30

2019-12-17 WS ZZOZ Chorób Płuc 
i Gruźlicy
Wolica k/KOSZALINA

Badanie rentgenowskie 
i badanie spirometryczne
od 18 do 80 r.ż.

103
rtg

+83
spir. = 186

2019-12-14 Ośrodek OPEN
Poznań

Badania mammograficzne
dla Pań w wieku 50-69 73 0 73

Rok 2019 Podsumowanie 1 080

Programy profilaktyczne:

2019-03-01
- 2019-06-30

Centrum  Onkologii  –  Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Warszawa

Projekt dla uczniów podczas lekcji 
dot. profilaktyki czerniaka 792

2019-08-23 OPEN
Poznań

Spotkanie edukacyjne dot. profilaktyki 
i wczesnego wykrywania nowotworów 
złośliwych dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego (badanie na krew utajoną) 
oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania 
chorób układu moczowo – płciowego 
mężczyzn (badanie krwi na PSA)

50

Rok 2019 Podsumowanie 842
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji z poszczególnych ośrodków profilaktycznych
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X. WYKONANIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE W 2019 ROKU

W  2019  roku  Rada  Miejska  w  Wolsztynie  podjęła  łącznie  138  uchwały.  Tabela
przedstawia zestawienie wszystkich uchwał Rady Miejskiej w Wolsztynie wraz z informacjami
o ich wykonaniu.

Tabela 26. Zestawienie uchwał Rady Miejskiej w Wolsztynie podjętych w 2019 roku

Lp. Numer i data
uchwały

Nazwa uchwały Wykonanie Uwagi

1 V/40/2019

27.02.2019

zmiana uchwały nr II/3/2018 Rady Miejskiej 
w Wolsztynie z dnia 28.11.2018 r. w sprawie: 
powołania składów osobowych i ustalenia zakresu 
działań stałych komisji Rady Miejskiej w Wolsztynie

TAK

2 V/41/2019

27.02.2019

zmiana uchwały nr IV/31/2018 Rady Miejskiej 
w Wolsztynie z dnia 27.12. 2018 r. w sprawie 
budżetu Gminy Wolsztyn na 2019 rok

TAK

3 V/42/2019

27.02.2019

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wolsztyn na lata 2019-2029

TAK

4 V/44/2019

27.02.2019

zmiany uchwały nr XL/309/2010 Rady Miejskiej 
w Wolsztynie z dnia 31.03.2010 r. w sprawie: 
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych  
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów 
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

TAK

5 V/45/2019

27.02.2019

zmiany uchwały nr XLVII/547/2018 Rady Miejskiej 
w Wolsztynie z dnia 30.05.2018 r. w sprawie: 
udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową 
dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie 
„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 305 w ramach realizacji ścieżki 
rowerowej na odcinku  Stary Widzim – Wroniawy 
w km 35+839,00 do km 36+64,06”

TAK

6 V/46/2019

27.02.2019

zmiany Uchwały nr LII/598/2018 Rady Miejskiej 
w Wolsztynie z dnia 26.09.2018 r. w sprawie: 
udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową 

TAK
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dla Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku 
na zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 305 w ramach realizacji 
ścieżki rowerowej na odcinku Stary Widzim – 
Wroniawy w km 35+839,00 do km 36+64,06”

7 V/47/2019

27.02.2019  

udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową 
dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2019 roku

TAK

8 V/48/2019  

27.02.2019

przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie 
warunków i jakości świadczonej opieki

TAK

9 V/49/2019

27.02.2019

ustalenia planu sieci publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Wolsztyn, a także określenia granic obwodów 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Wolsztyn

TAK

10 V/50/2019  

27.02.2019

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Wolsztyn, obejmującej tereny w Komorowie

TAK

11 V/51/2019

27.02.2019  

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Wolsztyn, obejmującej teren w Chorzeminie

TAK

12 V/52/2019

27.02.2019

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie gminy Wolsztyn w 20019 roku”

TAK

13 VI/53/2019

27.03.2019

zmiany uchwały nr IV/31/2018 Rady Miejskiej 
w Wolsztynie z dnia 27.12.2018 r.  w sprawie 
budżetu Gminy Wolsztyn na 2019 rok

TAK

14 VI/54/2019

27.03.2019

zmiany uchwały nr IV/31/2018 Rady Miejskiej 
w Wolsztynie z dnia 27.12.2018 r.  w sprawie 
budżetu Gminy Wolsztyn na 2019 rok

TAK

15 VI/55/2019

27.03.2019

zmiany uchwały nr III/22/2018 Rady Miejskiej 
w Wolsztynie z dnia 7.12.2018 r. w sprawie: 
udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową 
dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2019 roku

TAK
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16 VI/56/2019

27.03.2019

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej dla Województwa Wielkopolskiego w 2019 
r. na pokrycie odszkodowań za grunty przejęte 
na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki 
rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 
w ramach realizacji ścieżki rowerowej na odcinku 
Stary Widzim – Wroniawy w km 35+839,00 do km 
36+587,63”

TAK

17 VI/57/2019

27.03.2019

opłaty targowej TAK

18 VI/58/2019

27.03.2019

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Wolsztyn lub jej 
jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 
pkt 3,4 i 13 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach 
publicznych

TAK

19 VI/59/2019
27.03.2019

wyrażania zgody na przystąpienie Gminy Wolsztyn 
do programu powszechnej nauki pływania „Umiem 
pływać” realizowanego w roku 2019

TAK

20 VI/60/2019

27.03.2019

zmiany uchwały nr XLVII/550/2018 Rady Miejskiej 
w Wolsztynie z dnia 30.05.2018 r. w sprawie: 
ogłoszenia zasad postępowania w sprawach 
udzielania dotacji celowych, o których mowa 
w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych

TAK

21 VI/61/2019
27.03.2019

nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy na rok 2020 środków stanowiących fundusz 
sołecki

TAK

22 VI/62/2019
27.03.2019

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działek 
o numerach ewidencyjnych 308 i 309/1 w Nowych 
Tłokach

TAK
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23 VI/63/2019
27.03.2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, 
obejmującej teren w Komorowie

TAK

24 VI/64/2019
27.03.2019

określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu 
kąpielisk na terenie gminy Wolsztyn w 2019 roku

TAK

25 VI/65/2019
27.03.2019

powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady 
Miejskiej w Wolsztynie

TAK

26 VII/66/2019

24.04.2019

zmiany uchwały nr IV/31/2018  Rady Miejskiej 
w Wolsztynie z dnia 27.12.2018 r. w sprawie: 
budżetu Gminy Wolsztyn na 2019 rok

TAK

27 VII/67/2019

24.04.2019

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wolsztyn na lata 2019 - 2029

TAK

28 VII/68/2019

24.04.2019

udzielenia w 2019 r. dotacji celowej Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. NMP Niepokalanie Poczętej 
w Wolsztynie

TAK

29 VII/69/2019

24.04.2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, 
obejmującej teren w Powodowie

TAK

30 VII/70/2019

24.04.2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, 
obejmującej teren we Wroniawach

TAK

31 VII/71/2019

24.04.2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, 
obejmującej teren w Starym Widzimiu

TAK

32 VII/72/2019

24.04.2019

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w Tłokach

TAK

33 VII/73/2019

24.04.2019

zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg 
gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

TAK
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34 VII/74/2019

24.04.2019

zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg 
gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

TAK

35 VII/75/2019

24.04.2019

zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg 
gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

TAK

36 VII/76/2019

24.04.2019

zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg 
gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

TAK

37 VII/77/2019

24.04.2019

wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o ustalenie 
urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego

TAK

38 VII/78/2019

24.04.2019

wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o ustalenie 
urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego

TAK

39 VII/79/2019

24.04.2019

wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o zniesienie 
urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego

TAK

40 VII/80/2019

24.04.2019

wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowej 
nazwy obiektu fizjograficznego

TAK

41 VII/81/2019

24.04.2019

wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji o zmianę urzędowej 
nazwy obiektu fizjograficznego

TAK

42 VII/82/2019

24.04.2019

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Wolsztyn

TAK

43 VII/83/2019

24.04.2019

zmieniająca uchwałę nr LI/573/2018 Rady Miejskiej 
w Wolsztynie z dnia 12.09.2018 r. w sprawie: 
Statutu Gminy Wolsztyn

TAK

44 VII/84/2019

24.04.2019

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej TAK

45 VII/85/2019

24.04.2019

określenia wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 
wychowaniem przedszkolnym do końca roku 

TAK
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szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
kończą 6 lat w publicznych przedszkolach, 
oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych oraz publicznych innych formach 
wychowania przedszkolnego, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Wolsztyn

46 VII/86/2019

24.04.2019

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Wolsztyn pracujących z grupami obejmującymi 
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

TAK

47 VII/87/2019

24.04.2019

upoważnienia Burmistrza Wolsztyna 
do sporządzenia i wniesienia odpowiedzi na skargę 
oraz do udzielenia pełnomocnictwa 
do reprezentowania Rady Miejskiej w Wolsztynie 
przed sądami administracyjnymi obu instancji, 
w tym do wniesienia skargi kasacyjnej 
do Naczelnego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie

TAK

48 VIII/88/2019

29.05.2019

udzielenia Burmistrzowi Wolsztyna wotum zaufania TAK

49 VIII/89/2019

29.05.2019

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2018 rok

TAK

50 VIII/90/2019

29.05.2019

udzielenia Burmistrzowi Wolsztyna absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

TAK

51 VIII/91/2019

29.05.2019

zmiany uchwały nr IV/31/2018 Rady Miejskiej 
w Wolsztynie z dnia 27.12.2018 roku w sprawie 
budżetu Gminy Wolsztyn na 2019 rok

TAK

52 VIII/92/2019

29.05.2019

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wolsztyn na lata 2019 - 2029

TAK

53 VIII/93/2019

29.05.2019

zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego 

TAK
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gminy Wolsztyn

54 VIII/94/2019

29.05.2019

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
we Wroniawach

TAK

55 VIII/95/2019

29.05.2019

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Wolsztyn, 
obejmującej teren we Wroniawach

TAK

56 VIII/96/2019

29.05.2019

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
w Powodowie, przy drodze wojewódzkiej nr 315

TAK

57 VIII/97/2019

29.05.2019

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
w Starym Widzimiu

TAK

58 VIII/98/2019

29.05.2019

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w Komorowie

TAK

59 VIII/99/2019

29.05.2019

zmiany uchwały nr VI/62/2019 Rady Miejskiej 
w Wolsztynie z dnia 27.03.2019 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działek 
o numerach ewidencyjnych 308 i 309/1 w Nowych 
Tłokach

TAK

60 VIII/100/2019

29.05.2019

wyrażania zgody na utworzenie miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz 
określenia sezonu kąpielowego dla miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 
na terenie gminy Wolsztyn w 2019 roku

TAK

61 IX/101/2019

12.06.2019

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wolsztyn na lata 2019 - 2029

TAK

62 IX/102/2019

12.06.2019

określenia wzoru wniosku o  wypłatę dodatku 
energetycznego

TAK

63 X/103/2019 zmian w budżecie TAK
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26.06.2019

64 X/104/2019

26.06.2019

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wolsztyn na lata 2019 - 2029

TAK

65 X/105/2019

26.06.2019

zmiany uchwały nr VI/57/2019 Rady Miejskiej 
w Wolsztynie z dnia 27.03.2019 roku w sprawie 
opłaty targowej

TAK

66 X/106/2019

26.06.2019

udzielenia w roku 2019 pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej na rzecz Województwa 
Wielkopolskiego na realizację zadania pn. 
„Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Powodowo 
oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku 
drogi wojewódzkiej nr 303 z Powodowa do Siedlca”
w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 303 z Powodowa 
do Siedlca

TAK

67 X/107/2019

26.06.2019

zmiany uchwały nr XXXV/298/2013 Rady Miejskiej 
w Wolsztynie z dnia 30.12.2013 roku w sprawie 
upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej dotyczących 
dodatku energetycznego

TAK

68 X/108/2019

26.06.2019

wyrażania zgody na utworzenie miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 
oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca 
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 
na terenie gminy Wolsztyn w 2019 roku

TAK

69 X/109/2019

26.06.2019

powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów 
na ławników

TAK

70 XI/110/2019

25.09.2019

zmian w budżecie TAK

71 XI/111/2019

25.09.2019

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wolsztyn na lata 2019 – 2029

TAK

72 XI/112/2019 przeznaczenia umorzonej w 2019 r. części pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

TAK
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25.09.2019 i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

73 XI/113/2019

25.09.2019

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Wolsztyn, obejmującej teren w Tłokach

TAK

74 XI/114/2019

25.09.2019

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Wolsztyn, obejmującej teren w Kębłowie

TAK

75 XI/115/2019

25.09.2019

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Wolsztyn, obejmującej teren w Nowych Tłokach

TAK

76 XI/116/2019

25.09.2019

miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego terenów zabudowy mieszkaniowej w Chore-
minie

TAK

77 XI/117/2019

25.09.2019
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego we Wroniawach, przy ulicy Źródlanej

TAK

78 XI/118/2019

25.09.2019

zmiany uchwały nr LII/597/2018 Rady Miejskiej 
w Wolsztynie z dnia 26 września 2018 roku 
w sprawie: Regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, 
jak również szczegółowych warunków obliczania 
i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

TAK

79 XI/119/2019

25.09.2019

zmiany uchwały nr XLVIII/560/2018 roku Rady 
Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wolsztyn

TAK

80 XI/120/2019

25.09.2019

zmiany uchwały nr X/84/2015 Rady
Miejskiej w Wolsztynie z dnia
24 czerwca 2015 roku w sprawie
ustalenia Strefy Płatnego Parkowania,
wprowadzenia opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych w Strefie
Płatnego Parkowania, wysokości

TAK
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stawek za parkowanie, wysokości opłat
dodatkowych i sposobu ich pobierania.

81 XI/121/2019

25.09.2019

wyboru ławników do Sądu Rejonowego TAK

82 XI/122/2019

25.09.2019

rozpatrzenia skargi TAK

83 XII/123/2019

30.10.2019

zmian w budżecie TAK

84 XII/124/2019

30.10.2019

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wolsztyn na lata 2019 – 2029

TAK

85 XII/125/2019

30.10.2019

zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego 
długoterminowego

TAK

86 XII/126/2019

30.10.2019

określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych

TAK

87 XII/127/2019

30.10.2019

zmiany uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej 
w Wolsztynie z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie 
stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej 
dla zakładów budżetowych

TAK

90 XII/128/2019

30.10.2019

uchylenia uchwały Nr X/106/2019 Rady Miejskiej 
w Wolsztynie z dnia 26.06.2019 roku w sprawie 
udzielenia w roku 2019 pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej na rzecz Województwa 
Wielkopolskiego na realizację zadania 
pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej 
w m. Powodowo oraz budowa ścieżki pieszo-
rowerowej na odcinku drogi wojewódzkiej nr 303
z Powodowa do Siedlca” w zakresie budowy 
ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 303 z Powodowa do Siedlca

TAK

91 XII/129/2019

30.10.2019

udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy 
finansowej w 2020 roku na dofinansowanie zadań 
bieżących Powiatowej Wolsztyńskiej Orkiestry 
Dętej

TAK
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92 XII/130/2019

30.10.2019

udzielenia Miastu Zielona Góra pomocy finansowej 
w 2020 roku na dofinansowanie działalności Izby 
Wytrzeźwień

TAK

93 XII/131/2019

30.10.2019

zmiany uchwały Nr III/22/2018 Rady Miejskiej 
w Wolsztynie z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie 
udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową 
dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2019 roku

TAK

94 XII/132/2019

30.10.2019

udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla 
Gminy Rakoniewice na zadanie: „Budowa drogi 
gminnej z m. Rostarzewo do m. Tłoki”

TAK

95 XII/133/2019

30.10.2019

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Wolsztyn, obejmującej teren w Nowych Tłokach

TAK

96 XII/134/2019

30.10.2019
przyjęcia Programu współpracy na rok 2020 gminy 
Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz 
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Usta-
wy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie

TAK

97 XII/135/2019

30.10.2019

zmiany uchwały nr VII/82/2019 Rady 
Miejskiej w Wolsztynie z dnia
24 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Wolsztyn. 

TAK

98 XII/136/2019

30.10.2019

uzgodnienia działań ochronnych wykonywanych 
na potrzeby ochrony przyrody

TAK

99 XII/137/2019

30.10.2019

rozpatrzenia skargi TAK

100 XII/138/2019

30.10.2019

rozpatrzenia skargi TAK

101 XIII/139/2019

21.11.2019

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wolsztyn na lata 2019 - 2029

TAK

102 XIV/140/2019

27.11.2019

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

TAK
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dla Gminy Wolsztyn na rok 2020.

103 XIV/141/2019

27.11.2019

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2020 - 2022.

TAK

104 XIV/142/2019

27.11.2019

uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia 
przed Następstwami Używania Tytoniu i Wyrobów 
Tytoniowych na lata 2020 - 2022.

TAK

105 XIV/143/2019

27.11.2019

zmian w budżecie TAK

106 XIV/144/2019

27.11.2019

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wolsztyn na lata 2019 - 2029

TAK

107 XIV/145/2019

27.11.2019

określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na 2020 rok

TAK

108 XIV/146/2019

27.11.2019

stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej 
dla zakładów budżetowych

TAK

109 XIV/147/2019

27.11.2019

udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy 
finansowej w 2020 roku na dofinansowanie zadań 
bieżących związanych z utrzymaniem Miejskiej Sali 
Sportowej "Świtezianka"

TAK

110 XIV/148/2019

27.11.2019

udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy 
finansowej w 2020 roku na realizację zadania 
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara 
Tuchorza - Kiełpiny - Powodowo"

TAK

111 XIV/149/2019

27.11.2019

zmiany uchwały NR LII/592/2018 Rady Miejskiej 
w Wolsztynie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie 
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 
celowej dla podmiotów prowadzących na terenie 
Gminy Wolsztyn żłobki lub kluby dziecięce 
lub zatrudniających dziennych opiekunów 
oraz dla dziennych opiekunów prowadzących 
działalność na własny rachunek, w tym określenia 
kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja

TAK
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112 XIV/150/2019

27.11.2019

przyjęcia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy 
Wolsztyn na lata 2019-2034".

TAK

113 XIV/151/2019

27.11.2019

uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi 
Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie

TAK

114 XIV/152/2019

27.11.2019

nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Wolsztyn." TAK

115 XIV/153/2019

27.11.2019

nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Wolsztyn." TAK

116 XIV/154/2019

27.11.2019

nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy 
Wolsztyn."

TAK

117 XV/155/2019

10.12.2019

zmian w budżecie TAK

118 XV/156/2019

10.12.2019

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wolsztyn na lata 2019 - 2029

TAK

119 XV/157/2019

10.12.2019

udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy 
finansowej w 2020 roku na realizację zadania 
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P – 
ul. Lipowa w Wolsztynie wraz z remontem odcinka 
drogi - od DK 32 do przejazdu kolejowego 
w m. Adamowo"

TAK

120 XV/158/2019

10.12.2019

udzielenia Powiatowi Wolsztyńskiemu pomocy 
finansowej w 2019 roku na zakup defibrylatora 
LIFEPAK 15 na wyposażenie karetki "P"

TAK

121 XVI/159/2019

30.12.2019

zmian w budżecie TAK

122 XVI/160/2019

30.12.2019

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Wolsztyn na lata 2019 – 2029.

TAK
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123 XVI/161/2019

30.12.2019

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn 
na lata 2020 - 2030.

TAK

124 XVI/162/2019

30.12.2019

budżetu Gminy Wolsztyn na 2020 rok TAK

125 XVI/163/2019

30.12.2019

zmiany uchwały nr XLVI /533/2018 Rady Miejskiej 
w Wolsztynie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: 
określenia zasad udzielania dotacji celowych 
z budżetu Gminy Wolsztyn na przedsięwzięcia 
służące poprawie jakości powietrza, trybu 
postępowaniaw sprawie ich udzielania i sposobu 
rozliczania

TAK

126 XVI/164/2019

30.12.2019

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu

TAK

127 XVI/165/2019

30.12.2019

zmiany uchwały nr XXXI/332/2017 roku Rady 
Miejskiej w Wolsztynie z dnia 1 marca 2017 roku 
w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, 
jak również trybu ich pobierania.

TAK

128 XVI/166/2019

30.12.2019

przyjęcia GMINNEGO PROGRAMU 
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY 
OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2020-2023

TAK

129 XV/167/2019

30.12.2131019

przyjęcia GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA 
RODZINY W GMINIE  WOLSZTYN NA LATA 2020-
2022

TAK

130 XVI/168/2019

30.12.2019

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Wolsztyn na rok    szkolny  2019/2020.

TAK
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131 XVI/169/2019

30.12.2019

określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą 
punktów za poszczególne kryteria oraz 
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 
stosowanych na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i punktów przedszkolnych 
prowadzonych przez Gminę Wolsztyn.

TAK

132 XVI/170/2019

30.12.2019

nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu 
i Rekreacji w Wolsztynie

TAK Rozstrzyg-
nięcie
nadzorcze

133 XVI/171/2019

30.12.2019

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla dwóch obszarów położonych 
w Powodowie, przy drodze krajowej nr 32 - część A.

TAK

134 XVI/172/2019

30.12.2019

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek w rejonie ulicy 
Inwestycyjnej.

TAK

135 XVI/173/2019

30.12.2019

zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady 
Miejskiej w Wolsztynie.

TAK

136 XVI/174/2019

30.12.2019

zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej 
w Wolsztynie.

TAK

137 XVI/175/2019

30.12.2019

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2019

TAK

138 XVI/176/2019

30.12.2019

powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów 
na ławników na kadencję 2020-2023 zgłoszonych 
w wyborach uzupełniających

TAK

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Biura Rady Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
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XI. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2019 ROKU 

Budżet  obywatelski  gminy  Wolsztyna  na  rok  2019  był  drugą  edycją  budżetu
obywatelskiego  w gminie  Wolsztyn.  Zasady  wdrażania  budżetu  obywatelskiego  na  rok  2019
określała uchwała nr XLVII/546/2018 Rady Miejskiej  w Wolsztynie z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego gminy
Wolsztyn na 2019 rok. Przedmiotem konsultacji społecznych był budżet gminy Wolsztyn na 2019
rok w części przeznaczonej na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań inwestycyjnych
i nieinwestycyjnych należących do katalogu zadań własnych gminy Wolsztyn.

Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego gminy Wolsztyn na 2019 rok
zgodnie  z  uchwałą  przeznaczono  łącznie  kwotę  300.000,00  zł.,  z  czego  na  realizację  zadań
inwestycyjnych  240.000,00 zł,  natomiast  na  realizację  zadań  nieinwestycyjnych  60.000,00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji pojedynczego zadania inwestycyjnego nie mógł przekroczyć kwoty
80.000,00  zł,  w  przypadku  realizacji  pojedynczego  zadania  nieinwestycyjnego  kwoty
20.000,00 zł.

Konsultacje  społeczne  w  ramach  budżetu  obywatelskiego  zostały  przeprowadzone
dwuetapowo. 

Pierwszy etap polegał na złożeniu przez uprawnionych mieszkańców gminy Wolsztyn
propozycji  zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych do realizacji  w 2019 r. Można tego było
dokonać  za  pośrednictwem formularza  zgłoszeniowego  zadania  do  budżetu  obywatelskiego.
Wpłynęło 11 propozycji zadań do budżetu obywatelskiego. Komisja powołana przez Burmistrza
Wolsztyna  do  przeprowadzenia  weryfikacji  zgłoszonych  zadań  inwestycyjnych  do  budżetu
obywatelskiego gminy Wolsztyn na 2019 r. przeprowadziła analizę złożonych projektów zadań
zgłoszonych  przez  mieszkańców gminy Wolsztyn.  W wyniku przeprowadzonych prac  komisja
opracowała  listę  9  zadań  zakwalifikowanych  do  budżetu  obywatelskiego  gminy  Wolsztyn
na 2019 rok, które podlegały głosowaniu oraz listę nieuwzględnionych propozycji zadań.

W II etapie konsultacji ponownie głos zabrali mieszkańcy gminy Wolsztyn, którzy oddali
swój głos na jedno zadanie z listy przedstawionych zadań na kartach do głosowania.

Podczas  głosowania  w  konsultacjach  do  budżetu  obywatelskiego  gminy  Wolsztyn
na 2019 rok oddano łącznie 14179  głosów, z czego 12512 głosów ważnych oraz  1667 głosów
nieważnych. 

Zgodnie  z  uchwałą  w sprawie  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych  dotyczących
budżetu  obywatelskiego  gminy  Wolsztyn  na  2019  rok,  Burmistrz  Wolsztyna  wprowadził
do budżetu gminy Wolsztyn  na 2019 rok propozycje  zadań,  które  uzyskały  największą  liczbę
głosów:

 „Zaprojektowanie  i  budowa  ogrodzenia  w  parku  przy  Szkole  Podstawowej  nr  1
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie”,

 „Ogród społeczny w Obrze Cztery pory roku – etap II”,
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 „Wygłuszenie  akustyczne  sali  gimnastycznej  w  budynku  Szkoły  Podstawowej
nr 3 z Oddziałami  Integracyjnymi  Pomnik  Tysiąclecia  Państwa  Polskiego  im.  Michała
Drzymały w Wolsztynie”;

 zadanie nieinwestycyjne: „Piknik drezynowy z kinem letnim w Świętnie”. 

Niewykorzystana pula środków na zadania nieinwestycyjne trafiła do budżetu gminy
Wolsztyn.

Planowane wartości projektów:

 „Zaprojektowanie  i  budowa  ogrodzenia  w  parku  przy  Szkole  Podstawowej
nr 1 z Oddziałami  Dwujęzycznymi  im.  Powstańców  Wielkopolskich  w  Wolsztynie”  -
80.000,00 zł,

 „Wygłuszenie  akustyczne  sali  gimnastycznej  w  budynku  Szkoły  Podstawowej
nr 3 z Oddziałami  Integracyjnymi  Pomnik  Tysiąclecia  Państwa  Polskiego  im.  Michała
Drzymały w Wolsztynie” - 80.000,00 zł,

 Ogród społeczny w Obrze „Cztery pory roku - etap II” - 80.000,00  zł ,

 „Piknik drezynowy z kinem letnim w Świętnie” - 15.000,00 zł.

Powykonawcze wartości projektów:

 „Zaprojektowanie  i  budowa  ogrodzenia  w  parku  przy  Szkole  Podstawowej
nr 1 z Oddziałami  Dwujęzycznymi  im.  Powstańców  Wielkopolskich  w  Wolsztynie”  -
73.073,26 zł,

 „Wygłuszenie  akustyczne  sali  gimnastycznej  w  budynku  Szkoły  Podstawowej
nr 3 z Oddziałami  Integracyjnymi  Pomnik  Tysiąclecia  Państwa  Polskiego  im.  Michała
Drzymały w Wolsztynie” -  78.029,82 zł,

 Ogród społeczny w Obrze „Cztery pory roku - etap II” - 79.567,07 zł,

 „Piknik drezynowy z kinem letnim w Świętnie” - 14.999,22 zł.
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XII. INNE ISTOTNE DZIAŁANIA BURMISTRZA WOLSZTYNA

Burmistrz  Wolsztyna  Wojciech  Lis  w  2019  roku  udzielał się  w  organizacjach,  które
przedstawia Tabela 27. 

Tabela 27. Udział Burmistrza Wolsztyna w organizacjach/stowarzyszeniach/związkach 

Funkcja pełniona
w organizacji/stowarzyszeniu/związku

Źródło Od dnia

Przedstawiciel Gminy Wolsztyn 
w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów 
Wielkopolski

Uchwała nr V/26/2015 
Rady Miejskiej w Wolsztynie

2015-02-04

Przedstawiciel Gminy Wolsztyn w Związku 
Miast Polskich             

Uchwała nr V/27/2015
Rady Miejskiej w Wolsztynie

2015-02-04

Przedstawiciel Gminy Wolsztyn 
w Stowarzyszeniu „Wielkopolski Ośrodek 
Kształcenia i Studiów Samorządowych”

Uchwała nr V/28/2015
Rady Miejskiej w Wolsztynie

2015-02-04

Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku 
Pracy w Wolsztynie

Zarządzenie nr 24/17 Starosty 
Wolsztyńskiego z dnia 
22.03.2017 r.

2017-03-28

Członek Rady Społecznej działającej 
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie

Uchwała nr VIII/60/2015 
Rady Miejskiej w Wolsztynie

2015-05-14

Członek Zarządu Stowarzyszenia Naukowego 
imienia Roberta Kocha w Wolsztynie

Walne Zebranie
dnia 11.03.2017 r.

2017-03-11

Członek Komitetu Honorowego oraz 
Komitetu Organizacyjnego obchodów 100-
rocznicy Powstania Wielkopolskiego na 
terenie Gminy Wolsztyn

Uchwała nr XLIV/526/2018
Rady Miejskiej w Wolsztynie

2018-03-28

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego „Obra”

Uchwała nr I/2/2018
Zgromadzenia Związku 
Międzygminnego „Obra”

2018-12-17

Przewodniczący Rady Programowej przy 
Instytucji Kultury Parowozownia Wolsztyn

Załącznik do Uchwały
nr XX/544/16 Sejmiku 
Województwa Wielkopolskiego

2018-03-01

Źródło: Opracowanie własne – Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

S t r o n a | 151 |



RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY WOLSZTYN ZA ROK 2019

XIII. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI 

XIII.1. Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior

Gmina Wolsztyn zrzeszona jest w Wielkopolskiej Lokalnej Grupie Działania Kraina Lasów
i Jezior,  która jest organizacją  zrzeszającą przedstawicieli  12 wielkopolskich gmin (Bojanowo,
Krzemieniewo,  Lipno,  Osieczna,  Poniec,  Przemęt,  Rydzyna,  Śmigiel,  Święciechowa,  Wijewo,
Włoszakowice oraz Wolsztyn). Powstanie i działalność Wielkopolskiej Lokalnej Grupie Działania
Kraina Lasów i Jezior jest związane z wdrażaniem unijnego Programu LEADER, będącego częścią
Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  (PROW),  który  ma  przyczynić  się  do  aktywizacji
społeczności  wiejskich  poprzez  włączenie  partnerów  społecznych  i  gospodarczych  do plano-
wania i wdrażania lokalnych inicjatyw. W ramach przynależności do WLGD ze środków w ramach
PROW w roku 2019 skorzystały osoby fizyczne, zdobywając dotacje na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.

XIII.2. Współpraca międzynarodowa

Partnerskie  kontakty  Wolsztyna  z  miastami  i  gminami  w  innych  krajach  mają
długoletnią tradycję. Międzynarodowa współpraca rozwija się w wielu dziedzinach – poczynając
od wymiany młodzieży i grup sportowych poprzez spotkania samorządowców i przedsiębiorców,
a  także  działaczy  organizacji  społecznych.  Gmina  Wolsztyn  współpracuje  z  następującymi
zagranicznymi miastami: Lübben, Neunkirchen, Lityń, Domont, Peel en Maas i Mór.

W roku 2019 udało się zrealizować następujące punkty współpracy:

Współpraca z Lübben (Niemcy):

 udział zespołu z Lübben w XXII Kolędowym Spotkaniu Chórów i Zespołów Śpiewaczych
w  Kębłowie  pod  patronatem  Burmistrza  Wolsztyna,  uroczyste  podpisanie  kalendarza
imprez kulturalnych przez miasta partnerskie Wolsztyn i Lübben (12-13.I);

 wizyta  członków  Stowarzyszenia  Partnerstwa  Miast  z  Lübben  w  Domu  Dziecka
w  Wolsztynie,  wspólne  śniadanie  wielkanocne,  przekazanie  prezentów
dla podopiecznych (13.IV);

 przyjazd delegacji z Lübben do Wolsztyna, udział w „Paradzie parowozów” (4-5.V);
 występy  Zespołu  Pieśni  i  Tańca  Kębłowo  oraz  Horlica  i  Szans  z  Litynia  na  festiwalu

"Deutsches  Trachtenfest"  w  Lübben,  wizyta  w  mieście  partnerskim  wolsztyńskiej
delegacji samorządowców (17-19.V);

 wyjazd  przedstawicieli  Wolsztyna  do  Lübben,  zwiedzanie  placówek  opieki  społecznej
(27.VIII);

 wizyty wolsztyńskich samorządowców w Lübben (21.IX, 4.XII);
 spotkanie świąteczne w Domu Dziecka w Wolsztynie – przyjazd członków Stowarzyszenia

Partnerstwa Miast z Lübben, przekazanie wychowankom podarunków (21.XII).
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Współpraca z Neunkirchen (Niemcy):

 wolsztyńskie  kluby  sportowe:  w  piłce  nożnej  kobiet  KS  Grom  Wolsztyn  oraz  w piłce
ręcznej KPR Wolsztyniak wzięły udział w Turnieju Miast Partnerskich w Neunkirchen (27-
30.VI).

Współpraca z Lityniem (Ukraina):

 wyjazd przedstawicieli gminy Wolsztyn do Litynia – współpraca w ramach partnerskiego
porozumienia między miastami (2-7.II);

 przyjazd delegacji z Ukrainy do Wolsztyna (2-7.IV);
 udział  delegacji  z  Litynia  w  Dniach  Ziemi  Wolsztyńskiej,  goście  z  Ukrainy  odwiedzili

Komendę Powiatową Policji  w Wolsztynie w celu wymiany doświadczeń i porównania
służb w sąsiadujących krajach (1-5.V);

 wysyłka  darów  do  Litynia,  m.in.:  mebli  szkolnych  przekazanych  przez  nasze  miasto
partnerskie  Lübben,  sprzętu  medycznego  z  wolsztyńskiego  szpitala  oraz  sprzętu
sportowego z Rotary Club Wolsztyn (16-19.V);

 udział  wolsztyńskiej  delegacji  władz  gminy  i  powiatu  w  konferencji  poświęconej
doświadczeniom polskiej samorządności w świetle pozyskiwania zewnętrznych środków
finansowych oraz aspektów postępującej w Ukrainie reformy administracyjnej (9-11.X);

 przyjazd  do  Wolsztyna  przedstawicieli  z  Ukrainy:  Burmistrza  Litynia  –  pan  Anatolija
Byczoka  oraz  pań  pełniących  funkcję  wójta  gminy,  zapoznanie  się  z  działalnością
wolsztyńskich  placówek  oświatowych  i  kulturalnych  oraz  udział  w  uroczystościach
związanych  z  obchodami  Narodowego  Święta  Niepodległości,  przekazanie  sprzętu
ratowniczo-medycznego przez OSP ze Świętna i z Kębłowa (10-14.XI).

Współpraca z Domont (Francja):

 wizyta przedstawicieli gminy Wolsztyn w mieście partnerskim Domont podczas Festynu
Jesiennego (27-30.IX);

 przyjazd francuskiej delegacji samorządowców na Dni Ziemi Wolsztyńskiej (30.IV-05.V).

Współpraca z Peel en Maas (Holandia):

 wizyta holenderskiej delegacji w Wolsztynie na Dni Ziemi Wolsztyńskiej (29.IV-03.V);
 wystawa  obrazów  wolsztynianina  –  Matusza  Kaźmierczaka  pn.  „Abstractions  –

Abstrakcje” w zaprzyjaźnionej bibliotece w Maasbree (V-X), wydarzenie zorganizowane
przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn.

Współpraca z Mór (Węgry):

 udział węgierskiej delegacji w Dniach Ziemi Wolsztyńskiej (2-5.V);
 wyjazd  uczniów  ze  Szkoły  Podstawowej  nr  1  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi

im. Powstańców  Wielkopolskich  w  Wolsztynie  do  miasta  Mór  w  ramach  wymiany
międzyszkolnej (19-24.IX);

S t r o n a | 153 |



RAPORT O STANIE MIASTA I GMINY WOLSZTYN ZA ROK 2019

 wizyta  przedstawicieli  gminy  Wolsztyn  w  święcie  „Mór  Dni  Wina  i  Festiwal  Tańca
Ludowego i Folklorystycznego”, w w/w międzynarodowym przeglądzie grup tanecznych
zaprezentował się Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo (4-6.X).

Współpraca z innymi miastami/gminami:    

 wyjazd Burmistrza Wolsztyna do Cottbus (Niemcy) -  omówienie „Parady  parowozów”
(8.II);

 wizyta delegacji z Amt Unterspreewald w Wolsztynie celem przedstawienia współpracy
pomiędzy  gminą  Wolsztyn  a  Golßen  w  Niemczech,  głównym  tematem  rozmów  była
organizacja  międzynarodowego  obozu  szkoleniowo-wypoczynkowego  Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych, który odbędzie się w miejscowości Schlepzig (27.III);

 spotkanie  z  przedstawicielami  Ambasady  Niemiec  w  Wolsztynie  –  wręczenie
Burmistrzowi  Wolsztyna  dyplomu  uznania  za  szczególne  zasługi  na  rzecz  współpracy
polsko – niemieckiej (30.V);

 udział  zespołów  regionalnych  z  Białorusi,  Turcji  i  Polski  w  VIII  Spotkaniach
Folklorystycznych  na Ziemi  Wolsztyńskiej  organizowanych przez Zespół  Pieśni  i  Tańca
Kębłowo (29-30.VI); 

 przyjazd  byłego  burmistrza  Clausthal-Zellerfeld  (Niemcy)  oraz  członków  Rotary  Club
z Clausthal-Zellerfeld do Wolsztyna (5.VII);

 Międzynarodowy  Obóz  Szkoleniowo  –  Wypoczynkowy  Młodzieżowych  Drużyn
Pożarniczych z terenu gminy Wolsztyn i Golßen w Schlepzig / Niemcy (6-13.VII);

 uczestnictwo  delegacji  samorządowców  gminy  Wolsztyn  oraz  Zespołu  Pieśni  i  Tańca
Kębłowo w obchodach Międzynarodowego Święta „Wiśniowy Festiwal” w miejscowości
Głębokie na Białorusi (25-28.VII);

 wizyta  w  Wolsztynie  prawnuka  Roberta  Kocha  -  Wolfganga  Pfuhla,  który  przekazał
oryginalny list R. Kocha z 1897 roku dla wolsztyńskiego muzeum (6-8.XI); 

 przyjazd  45-osobowej  grupy  z  Niemiec  –  członków Towarzystwa  Niemiecko-Polskiego
w Berlinie (18.IX);

 wizyta wolsztyńskich samorządowców w Instytucie Roberta Kocha w Berlinie (15.XI);
 przygotowanie  programu  pobytu  wizyty  studyjnej  japońskiej  branży  turystycznej

w  Wolsztynie  przy  współpracy  z  Zagranicznym  Ośrodkiem  Polskiej  Organizacji
Turystycznej  w  Tokio,  Poznańską  Lokalną  Organizacją  Turystyczną  oraz  Wielkopolską
Organizacją Turystyczną, której członkiem jest gmina Wolsztyn (4-5.XII). 
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XIII.3 Stowarzyszenia i związki, w których zrzeszona jest gmina Wolsztyn

Gmina  Wolsztyn  w  2019  roku  była  członkiem  kilku  organizacji  i  stowarzyszeń
skupiających samorządy o lokalnym oraz ogólnopolskim zasięgu.

Tabela 28. Przynależność Gminy Wolsztyn do związków i stowarzyszeń

Lp. NUMER UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEDSTAWICIELE

1. XV/117/2007
Z dnia 28.11.2007

Przystąpienia do Stowarzyszenia 
Obrzańska Tradycja --------------------------------------------------------

2. XXIV/181/2008
Z dnia 24.09.2008

Przystąpienia do stowarzyszenia 
Wielkopolska Lokalna Grupa 
Działania Kraina Lasów i Jezior

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

3. II/17/98
Z dnia 3.12.1998

Przystąpienia do Stowarzyszenia 
Gmin Regionu Wielkopolski --------------------------------------------------------

3.1 V/26/2015
z dnia 4.02.2015

Wyboru przedstawiciela Gminy 
Wolsztyn do Stowarzyszenia 
Gmin i Powiatów Wielkopolski

Wojciech Lis
Jarosław Adamczak

4. XI/91/95
z dnia 8.06.1995

Przystąpienia do Związku Miast 
Polskich

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

4.1
V/27/2015

z dnia 4.02.2015
Wyboru przedstawiciela Gminy 
Wolsztyn do Związku Miast 
Polskich

Wojciech Lis

5.
IX/83/99

z dnia 14.04.1999
Przystąpienia Gminy Wolsztyn 
do Stowarzyszenia „Wielkopolski
Ośrodek Kształcenia i Studiów 
Samorządowych”.

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

5.1
V/28/2015

z dnia 4.02.2015
Wyboru przedstawiciela Gminy 
Wolsztyn do Stowarzyszenia 
„Wielkopolski Ośrodek 
Kształcenia i Studiów 
Samorządowych”. 

Wojciech Lis

6. XXI/177/2000
z dnia 18.05.2000

Przystąpienia do Związku 
Międzygminnego „OBRA” 
mającego na celu wspólną 
gospodarkę odpadami

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

6.1
III/2/2018

z dnia 7.12.2018
Wyboru przedstawicieli Gminy 
Wolsztyn do Związku 
Międzygminnego „OBRA”.

Tomasz Spiralski
Anna Prządka

7.
XXXVI/293/2005

z dnia 29.12.2005
Przystąpienia do Wielkopolskiej 
Organizacji Turystycznej

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

7.1
V/30/2015

z dnia 4.02.2015
Wyboru przedstawiciela Gminy 
Wolsztyn do Wielkopolskiej 
Organizacji Turystycznej

Pani Katarzyna Jęczmionka

8.
X/76/2015

z dnia 24.06.2015
 

Wyrażenia zgody na 
przystąpienie Gminy Wolsztyn 
do Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Rybacka „Wodna Kraina”

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

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Biura Rady Urzędu Miejskiego w Wolsztynie
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