ZARZĄDZENIE NR 0050/27/2019
BURMISTRZA GMINY I MIASTA KLECZEW
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Kleczew za rok 2018

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przedstawiam Raport o stanie Gminy Kleczew za rok 2018 stanowiący
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Raport o stanie Gminy Kleczew podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej
w Kleczewie.
§ 3. Raport o stanie Gminy Kleczew podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej pod adresem: www.bip.kleczew.pl .
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Miasta Kleczew
/-/ Mariusz Musiałowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/27/2019
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew
z dnia 30 maja 2019 r.

RAPORT O STANIE
GMINY KLECZEW
ZA ROK 2018
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I. Uwagi ogólne
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.) nałożyła na wójta (burmistrza, prezydenta)
obowiązek przedstawienia radzie gminy do 31 maja każdego roku raportu o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim,
w szczególności realizację:

1)
2)
3)
4)
5)

polityk,
programów,
strategii,
uchwał rady gminy,
budżetu obywatelskiego.

Nadrzędnym celem ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym było
wprowadzenie zmian, które „realnie przyczynią się do zapewnienia społeczności
lokalnej większego udziału w funkcjonowaniu organów danej jednostki samorządu
terytorialnego pochodzącej z aktu wyboru oraz zagwarantują obywatelom właściwą
kontrolę nad władzą samorządową, a tym samym przyczynią się do zwiększenia więzi
oraz odpowiedzialności za wspólnotę samorządową, w której zamieszkują” (tak:
uzasadnienie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych, druk sejmowy nr 2001, dostępny na stronie internetowej Sejmu:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2001).
Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana
jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wójtowi
(burmistrzowi, prezydentowi). Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności.
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie raportu o stanie gminy
oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania
dla wójta (burmistrza, prezydenta) z tego tytułu (art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy
o samorządzie gminnym).
Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących
aktywności organu wykonawczego w danym roku, a przede wszystkim –
przedstawienie tych informacji członkom organu stanowiącego.
Raportowi przypisuje się trzy zasadnicze funkcje:
1) sprawozdawczą,
2) partycypacyjną,
3) oceniającą.
Raport obejmuje jedynie informacje dotyczące działalności organu wykonawczego,
a zatem – procesu realizacji wszystkich zadań i kompetencji tego podmiotu. W raporcie
nie należy zamieszczać danych dotyczących działalności rady gminy ani panującej
w niej sytuacji społecznej, gospodarczej oraz politycznej, por. S. Gajewski, Ustawy…,
Legalis 2018.
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Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w raporcie zamieszcza się wyłącznie
informacje dotyczące działalności wójta (burmistrza, prezydenta) w roku
poprzedzającym rok, w którym dokument ten jest przedstawiony. Raport powinien
zawierać trzy kategorie informacji, które muszą znaleźć się w każdym dokumencie tego
rodzaju:
1) informacje dotyczące realizacji wszystkich dokumentów planistycznych, do
których wykonywania w poprzednim roku kalendarzowym obowiązany był organ
wykonawczy (polityk, strategii, programów i innych),
2) informacje dotyczące realizacji wszystkich uchwał organu stanowiącego,
3) informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego.
Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew przedstawia Radzie Miejskiej w Kleczewie
raport o stanie Gminy Kleczew.
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II. Sprawozdanie z działalności Burmistrza za rok 2018
1. Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego
W 2018 r. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew brał udział w posiedzeniach Konwentu,
powołanego w celu wspólnego podejmowania stanowisk, wymiany doświadczeń
i wypracowywania wspólnych opinii co do zadań publicznych na terenie gmin
powiatu konińskiego. Dodatkowo Burmistrz pełnił funkcję Przewodniczącego
Konwentu.
2. Związek Miast Polskich
Burmistrz Gminy i Miasta uczestniczył jako przedstawiciel gminy Kleczew
w Zgromadzeniach Ogólnych Związku Miast Polskich. ZMP jest najstarszą polską
organizacją samorządową i największą tego typu organizacją w Polsce, mającą na
celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego
i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich. Ponadto, Burmistrz pełnił funkcję
wiceprzewodniczącego Komisji Małych Miast w tym Związku.
3. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
Burmistrz Gminy i Miasta reprezentował gminę na Walnym Zgromadzeniu
Stowarzyszenia WOKiSS. Celem tego stowarzyszenia jest wspieranie idei
samorządu terytorialnego oraz pomoc w podnoszeniu efektywności jednostek
samorządu terytorialnego w realizacji zadań publicznych.
4. Stowarzyszenia działające na terenie Gminy
W 2018 r. Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew współpracował z Kołami Gospodyń
Wiejskich oraz Klubami Seniorów. Współpraca polegała na udziale w licznych
spotkaniach i imprezach środowiskowych organizowanych celem integracji
społeczności lokalnych. Ponadto, Burmistrz zaangażowany był w działalność
Stowarzyszenia KS Sokół Kleczew – klubu sportowego skupiającego sympatyków
piłki nożnej, karate, lekkoatletyki i piłki siatkowej. Ponadto Burmistrz
współpracował z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, uczestnicząc
w spotkaniach sprawozdawczych tych jednostek, naradach roboczych oraz
jubileuszach. Współpracował także ze Związkiem Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Oddział w Kleczewie. Współpraca z powyższymi stowarzyszeniami
polegała na udziale w posiedzeniach zarządów tych podmiotów lub zebraniach oraz
pomocy przy planowaniu i realizacji przedsięwzięć.
5. Stowarzyszenia i instytucje działające na terenie powiatu
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew był zaangażowany w działalność Stowarzyszenia
„Między Ludźmi i Jeziorami” , którego członkiem jest Gmina Kleczew. Pełnił w nim
funkcję członka Komisji Rewizyjnej.
Angażował się w działalność Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koninie,
współpracował z Konińskim Bankiem Żywności, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Koninie, Wojskową Komendą Uzupełnień, konińskim
oddziałem KOWR-u, Izbami Rolniczymi, Cechem Rzemiosł Różnych w Koninie.
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Zaangażowanie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew w inicjatywach o szczeblu lokalnym,
powiatowym i regionalnym:
1) angażowanie się i udział we wszelkie inicjatywy i działania przygotowywane przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie, Miejsko-Gminną Bibliotekę
Publiczną i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie. Współorganizacja
wieloetapowych przygotowań oraz udział w imprezach środowiskowych;
2) współpraca z działającymi na terenie Gminy przedsiębiorcami i rzemieślnikami;
3) zaangażowanie w inicjatywy organizowane przez szkoły, w tym współorganizacja
turniejów, konkursów imprez sportowych, festiwali z udziałem uczniów
z pozostałych gmin powiatu konińskiego;
4) współorganizacja i udział w lokalnych imprezach środowiskowych mających
charakter edukacyjny, historyczny, integracyjny, promujący regionalne tradycje
organizowanych przez sołectwa oraz mieszkańców gminy;
5) zaangażowanie w inicjatywy, w szczególności o tematyce historycznej m.in.
dofinansowanie publikacji dra R. Głoszkowskiego „Dwór Lutostańskich
w Nieborzynie”;
6) udział w zebraniach, konkursach i zawodach przygotowywanych przez Koło
Wędkarskie w Kleczewie oraz Kół Myśliwskich „Rosochacz”, „Drop” i „Sokół” ;
7) organizowane
corocznie
spotkania
z
mieszkańcami
organizowane
w poszczególnych sołectwach Gminy mające na celu analizę potrzeb oraz
planowanych inwestycji do zrealizowania w danym roku kalendarzowym. Bieżąca
współpraca z Sołtysami oraz Radami Sołeckimi z terenu Gminy Kleczew;
8) udział w uroczystościach państwowych organizowanych na terenie gminy oraz
powiatu konińskiego, np. obchody rocznicowe uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
uroczyste obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości;
9) Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew był organizatorem uroczystości odsłonięcia
pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji 100-lecia Odzyskania
Niepodległości;
10)wielokrotny udział w spotkaniach i inicjatywach o charakterze promocyjnym
i edukacyjnym, mających charakter współpracy pomiędzy gminami, w tym
w spotkaniach o zasięgu powiatowym i wojewódzkim z udziałem mieszkańców
Gminy, m.in. organizacja wojewódzkiego podsumowania programu „Czynna
Ochrona Pszczołowatych”, Regionalny Przegląd Małych Form Teatralnych.

Informacja o ważniejszych inwestycjach realizowanych w 2018 roku:
1. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na przebudowę schodów
i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku ZOZ w Kleczewie dokonano
wyboru wykonawcy robót – ZRB DANBUD z Kleczewa za kwotę 297.724,72 zł.
Prace zostały zrealizowane i protokolarnie odebrane 25.06.2018 r.
2. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na budowę bieżni
lekkoatletycznej na Stadionie Miejskim w Kleczewie dokonano wyboru wykonawcy
robót – Gardenia Sport Spółka z o.o. z Warszawy za kwotę 1.856.527,40 zł.
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Umowa podpisana została 16.01.2018 r. Roboty realizowane były zgodnie
z harmonogramem rzeczowo finansowym, zakończone i protokolarnie odebrane
w dniu 09.04.2019 r. W dniu 26.03.2018 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego
przyznał Gminie Kleczew dofinansowanie w wysokości 275.000,00 zł na realizację
powyższego zadania.
3. W dniu 16.02.2018 r. w wyniku przeprowadzonych negocjacji na zaprojektowanie
i wybudowanie dwuotworowej kanalizacji teletechnicznej do Parku Rekreacji
i Aktywności Fizycznej podpisano umowę z firmą ELECTRIC z Konina na kwotę
130.000,- zł brutto. Roboty zostały wykonane do końca 2018 roku.
4. W dniu 29.03.2018 r. w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu
nieograniczonego na Remont dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego na
terenie Gminy Kleczew wybrano ofertę firmy PPHU METAL Błażej Nowakowski na
kwotę 1.166.785,38,00 zł brutto. Termin wykonania do 16.07.2018 r. Zadanie
obejmowało wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego i powierzchniowe
utrwalenie dróg gminnych na ogólnej długości 9.257 mb. Kolejny etap remontu
dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego na terenie Gminy Kleczew wykonywała
firma Metal z Lichenia wybrana wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej
Umowa na kwotę 228.369,18 zł została podpisana w dniu 25.09.2018r. Remont
tego etapu został zakończony – 16.10.2018 r.
5. W wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gm. Kleczew – budowa
drogi w miejscowości Zberzyn w dniu 21.05.2018 r. zawarto umowę z Centrum
Kamienia Jakub Muzykiewicz Żychlin. Wartość robót brutto 536.039,85 zł . Termin
realizacji do dnia 02.07.2018 r. Budowa drogi dofinansowana była ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 76.500,00 zł.
Roboty zostały wykonane i w dniu 21.06.2018 r. odebrane.
6. W związku z powstałymi uszkodzeniami nawierzchni jezdni po wykonanej
kanalizacji sanitarnej na drodze powiatowej w m. Złotków, zorganizowane zostało
w dniu 06.06.2018 r. spotkanie mające na celu określenie rozmiaru uszkodzeń
i sposobu ich usunięcia. Powołany przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew zespół
inspektorów nadzoru, projektantów przy udziale przedstawiciela ZDP w Koninie,
po przeanalizowaniu wcześniej wykonanych badań stopnia zagęszczenia gruntu,
zaproponował tymczasową naprawę we wskazanych miejscach, polegającą na:
a) wycięciu i usunięciu warstwy bitumicznej,
b) wyrównaniu i zagęszczeniu istniejącej warstwy konstrukcyjnej z kruszywa,
c) uzupełnieniu
kruszywa z jego zagęszczeniem do poziomu istniejącej
nawierzchni drogi,
d) skropienie emulsją asfaltową naprawianych miejsc.
Zaproponowana technologia pozwoli na prowadzenie obserwacji osiadania
i stabilizowania gruntu z możliwością stałego uzupełniania nawierzchni, co
w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ww. sposób
naprawy jezdni został zaakceptowany przez ZDP w Koninie i w dniu 29.06.2018 r.
podpisane zostało stosowne porozumienie. Realizując ustalenia zawarte
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w porozumieniu Gmina Kleczew 14.08.2018 r. ogłosiła przetarg nieograniczony
na wybór wykonawcy odbudowy nawierzchni drogi, w wyniku którego wykonawcą
robót została firma Centrum Kamienia Jakub Muzykiewicz z Żychlina. Termin
wykonania robót określony został do dnia 05.11.2018 r. Roboty odebrano
w terminie określonym w umowie. W związku z zaistniałą sytuacją zmuszającą
Gminę Kleczew do wydatkowania własnych środków finansowych na usuwanie
wad powstałych w okresie rękojmi, Burmistrz dochodzić będzie roszczeń z tytułu
poniesionych kosztów od Wykonawcy robót kanalizacyjnych i Kierownika Budowy.
7. W wyniku przeprowadzonej po raz czwarty procedury przetargowej na przebudowę
i modernizację oczyszczalni ścieków w Budzisławiu Górnym na dniu 24.04.2018 r.
zawarta została umowa na wykonanie robót z Konsorcjum firm Lider - Tadeusz
Bąkowski, właściciel Zakładu Remontowo-Budowlanego „DANBUD” ul. Leśna 61,
62-540 Kleczew, Partner - Mirosław Nowak P.P.H.U. SADEKO Mirosław Nowak,
Piotrów 5A, 99-200 Poddębice na kwotę 10.345.000,00zł brutto. Roboty
realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym. Planowany
termin zakończenia to 30.09.2019 r.
8. Z otrzymanego od GDDKiA 1.000 ton destruktu utwardzone zostały kolejne drogi
gminne: Jabłonka – Danków A, Kleczew, ul. Poznańska, Sławoszewek ul. Słoneczna, ul. Pałacowa i parking w Sławoszewku przy ul. Pałacowej. Destrukt
ten przetransportowywany był na teren gminy z miejsca składowania, tj. z węzła
w Słupcy.
9. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na budowę sieci
wodociągowej w Adamowie wybrano na wykonawcę robot firmę INSTAL KONIN
Ireneusz Krygier za kwotę 100.008,84 zł brutto. Roboty zostały wykonane i w dniu
23.07.2018 r. odebrane.
10. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na budowę kanalizacji na ul.
Tulipanowej, Krokusowej, Stokrotkowej, Irysowej, w Kleczewie wybrano na
wykonawcę robot firmę Z.P.H.U. „ANDROKOP” Andrzej Bilski z Sompolna za
kwotę 552.270,00 zł brutto. Roboty zostały zakończone 28.09.2018 r.
11. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na poszerzenie jezdni
i pokrycie rowu w miejscowości Jabłonka wybrano na wykonawcę robot firmę
ZGKiM sp. z o.o. z Kleczewa za kwotę 298 000,00 zł brutto. Roboty zostały
zakończone 31.08.2018 r.
12. W wyniku prowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie pod nazwą „Poszerzenie jezdni i pokrycie rowu w miejscowości Jabłonka”
na wykonawcę robót wybrany został Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Kleczewa. Zadanie zostało zrealizowane do dnia
07.09.2018r. Wartość robót wyniosła 298.000,00 zł brutto.
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13. Na podstawie wcześniej opracowanego projektu technicznego ogłoszony został
przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego w następujących
miejscach: Sławoszewek ul. Dojazdowa i Krótka, Sławoszewek ul. Kamienna,
Wielkopole skrzyżowanie dróg powiatowych, Wielkopole skrzyżowanie dróg
powiatowa/gminna, Roztoka – skrzyżowanie, Złotków, Tręby Nowe – skrzyżowania
na Słowiki i na Kanię, Tręby Stare.
14. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonawcę robót wybrana
została firma ELECTRIC z Konina. Umowa na kwotę 725.721,00 zł została
podpisana w dniu 18.09.2018r. Roboty zostały zakończone – 30.10.2018 r.
15. Na podstawie wcześniej opracowanego projektu technicznego ogłoszony został
przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego na ścieżkach pieszorowerowych przy ul. Północnej, Jana Pawła II oraz między rondami w kierunku
Sławoszewka. Przetarg wygrała firma ELECTRIC z Konina za kwotę 582.554,19zł
brutto. Prace zostały zakończone i protokolarnie odebrane w dniu 16.01.2019 r.
16. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na budowę kanalizacji
sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w rejonie miejscowości
Sławoszewo na wykonawcę robót wybrana została firma ZRB DANBUD z Kleczewa
za kwotę 8.839.726,52 Termin zakończenia robót przewidziany został na
30.06.2020 r.
17. W dniu 19.09.2018 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na zadanie pod
nazwą „Utwardzenie placu na terenie Stadionu Miejskiego w Kleczewie”.
Wykonawcą zadania został Zakład Usług Ogólnobudowlanych Roma Ruszkowska
z Kleczewa. Wartość robót brutto 279.241,98 zł, a termin wykonania do dnia
30 listopada 2018r. Roboty zostały wykonane i w dniu 16.11.2018 r. odebrane.
18. W dniu 22.11.2018 r. odebrane zostały roboty związane z przebudową parkingu
z wykonaniem organizacji ruchu na pl. Kościuszki w Kleczewie. Wykonawcą robót
był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Kleczewa. Wartość
robót wyniosła 86.000,00 zł.
19. W dniu 05.12.2018 r. w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg
gminnych na terenie gminy Kleczew wybrano ofertę firmy ZGKiM w Kleczewie
sp. z o.o.
20. W dniu 17.12.2018 r. w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu
nieograniczonego na rozbudowę chodników i parkingów na terenie m. Kleczewa”
wybrano ofertę firmy Zakład Betoniarski ul. Rutki 6, Kleczew za kwotę
297.600,85 zł. Zakres robót obejmował: budowę 4 miejsc postojowych przy
ul. 11 Listopada 18 w Kleczewie, rozbudowę chodnika na ul. Rutki w Kleczewie,
budowę miejsc postojowych – przy ul. 11 Listopada 5, 8 i 9. Prace zrealizowano
i odebrano w dniu 19.03.2019 r.
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21. W dniu 28.12.2018 r. w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu
nieograniczonego podpisano umowę z Zakładem Betoniarskim Robert Kopiecki
ul. Rutki 6, Kleczew na „Zagospodarowanie terenów wraz z budową ścieżek
rekreacyjnych w Trębach Starych gm. Kleczew” za kwotę 168.800,16 zł. Termin
realizacji 10.06.2019 r. W zakres inwestycji wchodzą: roboty przygotowawcze,
wykonanie robót ziemnych, wyprofilowanie terenu pod projektowane ścieżki,
wykonanie podbudowy pod projektowaną nawierzchnię drogi dojazdowej,
nawierzchnia ścieżek pieszo-rowerowych, profilowanie przyległego terenu,
wykonanie poboczy, roboty porządkowe. Roboty zostały wykonane i w dniu
16.04.2019 odebrane.
22. W dniu 22.11.2018 r w wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu
nieograniczonego podpisano
umowę
z
Przedsiębiorstwem ProdukcyjnoHandlowo-Usługowym Janusz Ostrowicki, Jasień 53, 87-605 Tłuchowo na
„Zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele rekreacyjno-turystyczne
z budową ścieżki edukacyjnej w Kleczewie” za kwotę 405.872,22zł. Planowany
termin zakończenia zadania do 28.06.2019 r.
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III. Realizacja polityk, programów i strategii
W okresie sprawozdawczym w Gminie Kleczew realizowane były następujące
programy:
1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy i Miasta Kleczew na 2018 rok;
2. Roczny program współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018;
3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok
2018;
4. Strategia Integracji i Rozwoju Problemów Społecznych Gminy Kleczew na lata 2010
– 2018;
5. Program oczyszczania gminy i miasta Kleczew z azbestu na lata 2011 – 2032;
6. Program osłonowy w zakresie dożywiana dzieci zamieszkałych na ternie Gminy
Kleczew „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020;
7. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2019;
8. Program Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej
w Gminie Kleczew na lata 2016 – 2018;
9. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kleczew na
lata 2016 – 2021;
10. Program opieki nad zabytkami Gminy Kleczew na lata 2017 – 2020;
11. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kleczew na lata 2017 – 2023;
12. Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2014 – 2018
z perspektywą na lata 2019 – 2021;
13. Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew.

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Kleczew na 2018 rok
Program ten przyjęty został uchwałą nr XLIII/397/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 20 marca 2018 r., którego celem była opieka nad zwierzętami bezdomnymi
przebywającymi w granicach administracyjnych gminy Kleczew oraz zapobieganie ich
bezdomności.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Główne zadania realizowane w ramach programu to:
zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
odławianie bezdomnych zwierząt,
obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt,
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
usypianie ślepych miotów,
wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich,
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8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt.
W 2018 roku zapewniono opiekę 44 psom:
 26 psów oddano do Schroniska Towarzystwa Ochrony Zwierząt „ANIMALS”
w Białogardzie,
 4 psy oddano do adopcji,
 9 psów padło,
 5 psów pozostało w Przytulisku.
Gmina Kleczew podpisała w dniu 29.12.2017 r. umowę na administrowanie
„przytuliskiem” dla bezpańskich psów i odłów bezpańskich psów z Zakładem
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Rzemieślnicza 21, 62-540
Kleczew. Umowa obowiązywała do 31.12.2018 r.
Wysokość wynagrodzenia za jeden miesiąc była sumą następujących wartości:
a) za administrowanie „przytuliskiem” (w tej pozycji ujęte koszty związane z codzienną
obsługą, utrzymaniem porządku, obsługą weterynaryjną oraz administracyjną) –
4 051,00zł brutto za każdy miesiąc, co stanowi wynagrodzenie ryczałtowe,
b) kwota wynikająca z kosztów odłowu i umieszczenia psa w „przytulisku”- wartość ta
będzie wyliczana następująco:
 odłów psa z terenu miejscowości Kleczew oraz miejscowości Sławoszewek84,91 zł brutto,
 odłów psa z pozostałych miejscowości z terenu gm. Kleczew- 118,67 zł brutto,
 za nieskuteczny odłów zleceniodawca poniesie w/w koszty pomniejszone
o 10%, z zastrzeżeniem nie więcej niż trzech nieskutecznych odłowów
w miesiącu,
c) kwota wynikająca z kosztów poniesionych na zakup karmy - 3,70 zł
brutto/pies/dzień,
d) kwota wynikająca z kosztów poniesionych na utylizację padłych psów - 123,00 zł
brutto/1 sztuka.
Podpisano umowę z Przychodnią dla Zwierząt Stolvet S.C. w Kleczewie. Gmina
Kleczew w ramach posiadanych środków pokrywa 50% kosztów sterylizacji psów
i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie Gminy oraz pokrywa 100% kosztów
usypiania ślepych miotów kotek i suk.
a)
b)
c)
d)

W trakcie obowiązywania umowy w 2018 roku koszty zabiegów były następujące:
85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych 00/100), w tym należny podatek od
towarów i usług (VAT)- za sterylizację kotek,
85,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć złotych 00/100), w tym należny podatek od
towarów i usług (VAT)- za sterylizację suk do 25 kg,
135,00zł (słownie: sto trzydzieści pięć złotych 00/100), w tym należny podatek od
towarów i usług (VAT)- za sterylizację suk powyżej 25 kg,
70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100) w tym należny podatek od
towarów i usług (VAT)- za uśpienie ślepych miotów kotów i psów.

W 2018 r. na zabiegi poniesiono koszty w wysokości 4.375,00 zł.
Wysterylizowano 27 sztuk kotek i 23 sztuk suk.

11

W dniu 26 marca 2018 r. podpisano umowę ze Schroniskiem Towarzystwa
Ochrony Zwierząt „ANIMALS” z siedzibą w Białogardzie. Przedmiotem niniejszej było
przyjmowanie do schroniska na stałe bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu
miasta i gminy Kleczew. Umowa obowiązywała do dnia 31.12.2018r. Na podstawie
umowy ustalono cenę jednostkową brutto za przyjęcie do schroniska jednego psa,
opiekę nad nim oraz przyjęcie przez Schronisko praw opiekuńczych i właścicielskich w
kwocie 1.500,00 złotych brutto/ sztukę. W 2018 roku przekazano do Schroniska
„ANIMALS” 26 psów. Łączny koszt - 39.000,00 zł.
2. Roczny program współpracy Gminy Kleczew z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2018
Roczny program współpracy Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 został przyjęty
uchwałą nr XXXIX/355/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 listopada 2017 r.
Głównym celem programu było kształtowanie demokratycznego ładu społecznego
w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między gminą
i organizacjami. Cele szczegółowe były następujące:
1) poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez pełniejsze zaspakajanie
potrzeb społecznych,
2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
3) stworzenie przyjaznego środowiska dla tworzenia i funkcjonowania organizacji
pozarządowych,
4) wsparcie najuboższych mieszkańców gminy, będących w trudnej sytuacji życiowej,
w tym dzieci i młodzieży,
5) zwiększenie oferty spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, w tym również
pochodzących
z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, dysfunkcyjnych,
patologicznych oraz zwiększenie oferty spędzenia wolnego czasu dla osób
dorosłych i starszych, w tym upowszechnianie aktywnego wypoczynku.
Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami była realizacja zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.
Do priorytetowych zadań publicznych należało:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, wspieranie rodzin i systemu pieczy
zastępczej;
2) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
3) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
4) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
5) wspieranie i upowszednianie kultury fizycznej;
6) ekologia i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
7) turystyka i krajoznawstwo;
8) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
9) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
10)działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
i ochrony praw dziecka.
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Współpraca Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy odbywała się na zasadach:
1) pomocniczości – oznacza to, że gmina powierza organizacjom realizację zadań
własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny,
profesjonalny i terminowy;
2) suwerenności stron – oznacza to, że stosunki pomiędzy gminą a organizacjami
kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności
w swojej działalności statutowej;
3) partnerstwa – oznacza to dobrowolną współpracę równorzędnych sobie
podmiotów w rozwiązaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem
wytyczonych celów;
4) efektywności – oznacza to wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych
efektów realizacji zadań publicznych;
5) uczciwej konkurencji – oznacza to wymóg udzielania tych samych informacji
odnoście wykonywania działań zarówno przez podmioty publiczne jak
niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy
dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie
ich finansowania;
6) jawności – oznacza to, że wszystkie możliwości współpracy gminy z organizacjami
są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie
stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.
Współpraca Gminy Kleczew z organizacjami miała charakter współpracy
finansowej oraz współpracy pozafinansowej.
Współpraca finansowa odbywała się w formie:
1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3
ust. 3 ustawy realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert
w formie:
 wspierania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji celowej na pokrycie
części kosztów realizacji zadania,
 powierzenie zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji celowej
na sfinansowanie całkowitych kosztów realizacji zadania;
2) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.
3 ustawy realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym
w trybie art. 19 a ustawy, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeżeli
organizacja złoży ofertę spełniającą łącznie następujące warunki:
 wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego
nie przekracza kwoty 10 000 zł,
 zadania publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
3) umów o wykonanie inicjatywy lokalnej za zasadach określonych ustawie.
Współpraca pozafinansowa obejmowała wzajemne informowanie się
o planowanych kierunkach działalności, udzielania informacji o istnieniu źródeł
finansowania czy wzajemne wykorzystywanie wiedzy specjalistów pracujących
w samorządzie i organizacji. Ponadto, w ramach współpracy pozafinansowej gmina
Kleczew udziela pomocy w dotarciu do szerokiego grona odbiorców z informacją
o przedsięwzięciach realizowanych przez podmioty tj. poprzez zamieszczanie
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informacji na www.kleczew.pl czy gminnym profilu na portalu społecznościowym
Facebook. Informacje o podejmowanych działaniach przez organizacje pozarządowe
są również publikowane na łamach „Gazety Kleczewskiej” czy relacjonowane przez
media, z którymi współpracuje Gmina Kleczew.
Wysokość środków finansowych zaplanowanych w Rocznym programie współpracy
Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2018 wyniosła 120 000,- zł.
Wskaźnik wykorzystania środków finansowych, liczony jako wysokość dotacji
celowych przekazanych podmiotom na realizację zadań publicznych w trybie ustawy
oraz środków przekazanych w ramach inicjatywy lokalnej do wysokości środków
zaplanowanych wynosi 63,19% (120.000,00 zł – 75.826,98 zł = 44.173,02 zł,
tj. 63,19%).
Wysokość środków przekazanych podmiotom na realizację zadań publicznych
w 2018r. wyniosła 75.826,98 zł, w tym w trybie konkursowym 40.0000,00 zł, w trybie
pozakonkursowym 33.570,00 zł, w ramach inicjatywy lokalnej 2.256,98 zł.
W ramach realizacji programu w 2018 roku:
ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert,
wpłynęło 8 ofert o realizację zadania publicznego,
wpłynął 1 wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
w trybie konkursowym udzielono dotacji na łączną kwotę 40.000,00 zł
w trybie pozakonkursowym udzielono dotacji na łączną kwotę 33.570,00 zł
w ramach inicjatywy lokalnej - wkład gminy (finansowy i rzeczowy) wyniósł
2.256,98 zł,
 zawarto 11 umów.







3. Gminny
Program
Profilaktyki
Alkoholowych na rok 2018

i

Rozwiązywania

Problemów

Stosowanie do art. 41 ust. 2 i 5 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada Miejska
w Kleczewie uchwałą nr XXXIX/362/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. uchwaliła Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
Główne cele programu to:
1) podniesienie świadomości społeczności gminy Kleczew w temacie choroby
alkoholowej oraz skutków jej występowania dla rodziny poprzez koordynowanie
i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej;
2) podniesienie świadomości społeczności gminy Kleczew w temacie uzależnienia od
nikotynizmu oraz skutków palenia papierosów na organizm człowieka poprzez
koordynowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
i edukacyjnej;
3) budowanie wsparcia dla działań na rzecz zdrowia publicznego, propagowanie
zdrowego stylu życia bez uzależnień , wykorzystanie czasu wolnego na zajęcia
sportowe;
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4) zmniejszenie ilości i częstotliwości picia alkoholu oraz palenia papierosów przez
młodzież;
5) podwyższenie wieku inicjacji alkoholowej poprzez działania profilaktyczne
prowadzone szczególnie na terenie szkół;
6) poprawa sytuacji psychospołecznej osób uzależnionych i współuzależnionych
poprzez zwiększenie liczby osób korzystających z pomocy terapeutycznej
i psychologicznej;
7) wspomaganie działalności instytucji służących rozwiązywaniu problemów
alkoholowych.
Realizatorami tego programu były następujące podmioty:
1) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie,
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca w oparciu
o regulamin określający zasady jej funkcjonowania.
Realizacja powyższego programu następowała poprzez zlecanie realizacji zadań
wybranym podmiotom, nadzór nad realizacją zleconych zadań oraz poprzez tworzenie
bazy merytorycznej, organizacyjnej i materialnej niezbędnej do realizacji programu.
Realizująca program GKRPA - w trakcie spotkań Zespołu Komisji - przeprowadziła
8 rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego z osobami
nadużywającymi spożywania alkoholu oraz z 1 współuzależnioną – żoną alkoholika.
Wszystkim tym osobom udzielono porad odnośnie podjęcia leczenia natomiast
współuzależnionej udzielono wskazówek w postępowaniu z osobami uzależnionymi.
Ponadto, udzielono wsparcia psychicznego oraz skierowano na terapię do Poradni
Leczenia Uzależnień w Kleczewie. W wyniku powyższych rozmów czynną terapię
podjęły 2 osoby. Ponadto przewodniczący oraz sekretarz Komisji przeprowadzili
dodatkowo indywidualnie rozmowy z 5 osobami uzależnionymi. W wyniku ww. rozmów
do Prokuratury w Koninie wpłynęły 2 pozwy o przymusowe leczenie, terapię dla osób
współuzależnionych podjęły 2 kobiety. Wszystkie osoby wspierane przez członków
Komisji stawiły się na rozmowy indywidualne do Poradni Leczenia Uzależnień
w Kleczewie.
Ze środków przeznaczonych na realizację programu sfinansowano działania
profilaktyczne na rzecz młodocianych m.in.:
1) pokryto koszty zakupu nagród dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kleczewie biorących udział w konkursie profilaktycznym „Używki + profilaktyka
zdrowia” oraz w konkursie „Samo zdrowie”;
2) dofinansowano Dni Zdrowia organizowane w Szkole Podstawowej w Sławoszewku
organizowane pod hasłem „Żyjmy zdrowo bez uzależnień”;
3) sfinansowano koszt zakupu nagród dla uczestników Gminnego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych;
4) sfinansowano koszt przedstawienia profilaktycznego dla młodzieży pt. „Czy słowem
można zranić, ile kosztuje uzależnienie”.
W ramach programu, wspólnie z Dyrektorami Szkół Podstawowych oraz
Kierownikiem Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w Kleczewie zaplanowano zorganizowanie półkolonii w 6 placówkach na terenie
gminy dla dzieci, które z różnych przyczyn – rodzinnych , ekonomicznych nie mogły
skorzystać z innych form wypoczynku. Zorganizowano je w Szkołach Podstawowych:
w Koziegłowach, w Kleczewie, w Sławoszewku, w Budzisławiu Kościelnym,
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w Złotkowie oraz ŚOW TPD w Kleczewie. W tej formie wypoczynku uczestniczyło 213
dzieci, w tym 183 dzieci – świetlice, 30 dzieci - ŚOW TPD Kleczew.
Ponadto, finansowana jest działalność 5 świetlic środowiskowych zlokalizowanych
przy szkołach.
Ze środków przeznaczonych na realizację programu przez GKRPA finansowana jest
działalność Punktu Konsultacyjnego - poradnictwo specjalistyczne.
Tak jak w latach ubiegłych, tak i w 2018 roku przygotowano i zrealizowano rajd
rowerowy dla wszystkich mieszkańców gminy pod hasłem „Bądź trzeźwy na drodze”
w którym zadeklarowało udział 729 uczestników. Na mecie rajdu stawiło się ok. 700
rowerzystów oraz organizatorzy wraz ze służbami porządkowymi. Ogólna liczba
uczestników – 750 osób. Nagrodę główną w postaci roweru ufundował Burmistrz
Gminy i Miasta Kleczew.
Zrefundowano koszt przejazdu (autokar)
uczestników
spotkania
trzeźwościowego w Częstochowie, które odbyło się w miesiącu czerwcu 2018 roku .
W ww. spotkaniu wzięła udział grupa Anonimowych Alkoholików wraz z rodzinami
z Budzisławia Kościelnego.
Źródłem finansowania zadań programu były środki finansowe budżetu gminy
pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W roku 2018 na realizację zadań pozyskano środki w kwocie 188.431,65 zł oraz
pozostały niewykorzystane środki za rok 2017 – 9.667,62 zł, co w łącznie dało wartość
198.099,27 zł.
Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano łącznie kwotę 187.330,30 zł,
z czego:
1) utrzymanie 5 świetlic środowiskowych, w tym na Ognisko TPD Kleczew
(117 dzieci) – 72.262,51 zł,
2) konkursy i działania profilaktyczne wśród młodzieży szkolnej – 1.809,86 zł,
3) spektakle profilaktyczne dla młodzieży – 1.300,00 zł,
4) wypoczynek letni – półkolonie w 5 punktach (183 dzieci) – 33.893,08 zł,
5) organizacja rajdu rowerowego „Bądź trzeźwy na drodze” – 31.471,18 zł,
6) wynagrodzenie członków komisji – 30.558,00 zł,
7) szkolenia – 1.919,00 zł,
8) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego – 2.017,67 zł,
9) dofinansowanie grupy AA - 2.100,00 zł,
10)zakup książek o tematyce profilaktycznej dla Biblioteki Publicznej – 4.000,00 zł,
11)sporządzenie diagnozy problemów społecznych - 4.000,00 zł,
12)doposażenie Poradni Uzależnień Kleczew – 1.999,00 zł.
4. Strategia Integracji i Rozwoju Problemów Społecznych Gminy Kleczew
na lata 2010 – 2018
Rada Miejska w Kleczewie uchwałą nr XXXIX/383/10 z dnia 25 maja 2010 r.
przyjęła Strategię Integracji i Rozwoju Problemów Społecznych Gminy Kleczew na lata
2010 – 2018.
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Mówiąc o gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie
Kleczew, należy mieć na myśli w szczególności działania publicznych i prywatnych
instytucji pomocy społecznej (i pokrewnych), prowadzone na terenie gminy,
podejmowane dla poprawy warunków zaspokojenia potrzeb przez wybrane kategorie
osób i rodzin, mieszkańców gminy.
Zadaniem polityki społecznej i działań
na rzecz integracji powinno być
wzmocnienie potencjału społecznego mieszkańców danego obszaru w taki sposób, by
byli oni w stanie samodzielnie rozwiązywać problemy stojące przed nimi, by pragnęli
i potrafili podejmować aktywne działania na rzecz dobra wspólnego w obrębie
społeczności lokalnej , w której żyją.
Integracja i polityka społeczna to także rozwiązania systemowe, mające na celu
pomoc tym, którzy nie potrafią rozwiązywać swoich problemów samodzielnie przy
wykorzystaniu swoich zasobów.
To również przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i grup, które znalazły
się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie potrafią sobie poradzić oraz działania na
rzecz przywrócenia im możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.
W realizacji zadań polityki społecznej konieczna jest wzajemna współpraca
zarówno jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli, jak i współdziałanie
administracji publicznej z sektorem pozarządowym. Tylko połączenie wszystkich sił,
wspólna realizacja programów i projektów na rzecz mieszkańców gminy, gwarantuje
skuteczność podejmowanych działań w obszarze polityki społecznej.
Podstawę opracowania strategii stanowiły materiały źródłowe powstałe
i zgromadzone w wyniku pracy pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz materiały będące wynikiem badań różnych środowisk i grup
społecznych.
Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną, zarówno na poziomie
społeczności lokalnej, jak i na poziomie rodziny i jednostki, a także konieczność
wypracowania niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga profesjonalnego
i systemowego diagnozowania problemów społecznych w skali gminy.
Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie gminy Kleczew została
sporządzona w oparciu o dane będące w dyspozycji Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kleczewie, uzyskane w toku bieżącej jego działalności, dane
uzyskane z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Powiatowego Urzędu Pracy
w Koninie, Komisariatu Policji w Kleczewie, Urzędu Gminy i Miasta Kleczew.
Sukcesywnie w toku prac strategicznych następowało przeformułowanie roli
i zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także sposobów realizacji
świadczonej pomocy. Dokonano przejścia w ramach prac nad strategią od typu
pomocy, którego zasadniczą funkcją było udzielanie wsparcia materialnego, do modelu
nastawionego na wzmocnienie postaw aktywnych oraz wspieranie osób i rodzin
zgłaszających się z prośbą o pomoc w rozwiązywaniu problemów. Było to możliwe
dzięki rozwojowi różnego rodzaju usług w M-GOPS w Kleczewie, w tym poradnictwa
prawnego, psychologicznego i pedagogicznego, terapii i wszechstronnej pracy
socjalnej świadczonych dla różnych grup osób i rodzin objętych pomocą społeczną.
Dokument jest syntezą wypracowanych kierunków strategicznych dla realizacji polityki
społecznej Gminy Kleczew. Przyjęcie strategii stanowiło proces otwierający
długoterminowe planowanie polityki społecznej.
Polityka społeczna w gminie Kleczew uwzględniała problemy, które najczęściej
nurtowały ludność, opierała się również na długofalowej wizji ich rozwiązywania. Cele
Strategii jak i przejrzysta polityka socjalna gminy umożliwiała łatwiejsze pozyskiwanie
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funduszy zewnętrznych na ich realizację. Dzięki dokumentowi, jakim jest strategia,
szereg działań różnych instytucji mogło być skupionych wokół konkretnych problemów
społecznych. Co więcej, podmioty te mogły skutecznie współpracować i funkcjonować
wokół głównego kierunku działań, przez co potęgowały i uskuteczniały lokalną
politykę socjalną.
Należy również nadmienić, że po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Polska
uzyskała prawo do korzystania z funduszy strukturalnych umożliwiających rozwój
lokalnych społeczności. Pieniądze te można było pozyskiwać na różne cele, w tym na
wdrażanie działań związanych z polityką społeczną na terenach gmin. Jednakże, by
uzyskać środki, konieczne było sprecyzowanie i określenie problemów społecznych,
na które miałyby być one przeznaczone.
Trzeba także pamiętać, że wszystkie problemy w społeczeństwie mają swoje tło,
którym to tłem może być sfera ekonomiczna, gospodarcza, zdrowotna czy edukacyjna.
Dopiero dokładna analiza, konkretna diagnoza w powiązaniu z konsultacjami
społecznymi , umożliwiają właściwą ocenę, co do przyczyn problemów społecznych,
braku perspektyw, alienacji, marginalizacji społecznej. Taką rolę miała spełniać
Strategia, która wyróżnia także obszary, gdzie takie działania są konieczne.
W wyniku przeprowadzonej diagnozy i konsultacji stwierdzono następujące
obszary, wokół których skupiła się Strategia. Są to :
 problem bezrobocia i związany z nim niski status materialny i społeczny
dotkniętych nim osób i rodzin,
 problem uzależnień i współuzależnienia,
 niewystarczający dostęp do pozalekcyjnych zajęć czy zajęć sportowych,
 problem
rehabilitacji i pomocy w różnych dziedzinach życia osobom
niepełnosprawnym i starszym,
 problem organizacji czasu wolnego dla dzieci, młodzieży, osób samotnych
i starszych,
 brak poradnictwa specjalistycznego (psychologa, fizjoterapeuty, prawnika),
 ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów,
 brak zasobów mieszkaniowych,
 bierność oraz brak integracji społecznej.
Poza tym, Strategia w Gminie Kleczew na lata 2010 - 2018 umożliwiała
samorządowi spójną i wspólną politykę społeczną. A mianowicie, pomaga ujednolicić
działania i skutecznie wykorzystać fundusze na realizację lokalnych potrzeb
społecznych tj.
 możliwość wykorzystanie środków unijnych z funduszy strukturalnych,
 racjonalizacja wydatki na pomoc społeczną,
 stymulacja współpracy organizacji pozarządowych z samorządem lokalnym
w zakresie rozwiązywania problemów społecznych i ich profilaktyki.
Działania podejmowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kleczewie w latach 2011- 2018 w ramach projektów finansowanych z środków
Funduszy Europejskich dotyczyły osób wykluczonych społecznie, bezrobotnych, osób
niepełnosprawnych, starszych. Ostatnie dwa lata przedstawia poniższa tabela:
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Rok
działania
2017- 2018

Nazwa projektu
LUS - Lokalne Usługi
Społeczne
w powiecie
konińskim

Wartość
projektu

Liczba
uczestników

140.650,- zł

28 osób

Działania
 działania fizykoterapeutyczne
dla osób niepełnosprawnych,
 usługi opiekuńcze dla osób
starszych,
 usługi psychologiczne dla
rodzin i dzieci,
 usługi logopedyczne dla
dzieci

5. Program oczyszczania gminy i miasta Kleczew z azbestu na lata 2011 –
2032
Uchwałą nr XVI/113/2011 Rada Miejska w Kleczewie 13 grudnia 2011 r. przyjęła
Program oczyszczania gminy i miasta Kleczew z azbestu na lata 2011 – 2032.
Usuwanie i wymiana wyrobów zawierających azbest jest zadaniem długotrwałym
ze względu na ich dużą ilość, a także wysokość potrzebnych środków finansowych.
Wymaga więc, określonej strategii postępowania.
Program oczyszczania z azbestu powinien być integralną częścią planu gospodarki
odpadami, w tym niebezpiecznymi oraz programów ochrony środowiska na szczeblu
wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym. Założono, że w pespektywie długofalowej
realizacja programów ochrony środowiska i celów nakreślonych w programie usuwania
azbestu będzie następować w ramach przedsięwzięć zaplanowanych w narodowym
Planie Rozwoju oraz Narodowej Strategii Spójności. Program oczyszczania gminy
i miasta Kleczew z azbestu ma charakter lokalny, jest jednak spójny z założeniami
programu krajowego.
W programie oczyszczania gminy i miasta Kleczew z azbestu na lata 2011 – 2032
utrzymywane są następujące cele:
1) usuniecie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
2) minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem
z włóknami z azbestu,
3) likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Gmina Kleczew realizuje program powiatowy - „Program usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja”. Celem „Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest….” jest pomoc osobom fizycznym
(posiadającym nieruchomość w powiecie konińskim) wymiany płyt cementowo –
azbestowych. Wykonawca dla zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu
wybierany jest przez Starostwo Powiatowe w Koninie. Program realizowany jest
z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu.
Gmina Kleczew całorocznie prowadzi działania informacyjno-edukacyjne dotyczące
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, które dodatkowo prezentowane są
podczas zebrań sołeckich, przeprowadzanych na terenie Gminy Kleczew.
Prezentowana jest aktualna sytuacja prawna w zakresie usuwania azbestu, możliwości
pozyskania środków przez właścicieli nieruchomości ze Starostwa Powiatowego
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w Koninie w ramach „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
powiatu konińskiego - kontynuacja” a także obowiązki, zagrożenia i odpowiedzialność
zarządzających nieruchomościami z azbestem.

6. Program osłonowy w zakresie dożywiana dzieci zamieszkałych na
terenie Gminy Kleczew „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata
2014 – 2020
Uchwałą nr XLVI/329/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. Rada Miejska w Kleczewie
ustanowiła program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie
gminy Kleczew „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci, młodzieży
z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program
zapewniał również pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym o niskich dochodach.
Program był elementem polityki społecznej gminy w zakresie:
1) poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
2) poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
3) kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Program realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie we
współpracy ze szkołami i przedszkolami. Koordynatorem programu jest MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie.
Program finansowany jest ze środków własnych gminy oraz z dotacji z budżetu
państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na
lata 2014 – 2020.
W roku 2018 objęto 116 dzieci i dorosłych wsparciem w zakresie dożywiania.
W stosunku do 32 rodzin przyznano pomoc finansową na zakup żywności.
Ubóstwo rodzin, zjawisko niedożywiania dzieci i uczniów, a także znaczące wydatki
na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość
zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych pozostających na ich utrzymaniu
dzieci. Wobec tego objęcie dzieci i uczniów zgłaszających chęć zjedzenia posiłku
pozwoliło na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.
7. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2019
Stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
narkomanii rada gminy uchwala gminny program przeciwdziałania narkomanii.
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii uchwalony został na lata 2016 – 2019
na mocy uchwały nr XII/100/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 3 listopada
2015 r.
Celem ogólnym programu jest działalność profilaktyczna służąca zmniejszaniu
rozmiarów istniejących już problemów związanych ze zjawiskiem narkomanii,
podniesienie świadomości społeczności gminy i miasta Kleczew w tym zakresie oraz
budowanie działań na rzecz zdrowia publicznego.
Szczegółowe zadania programu obejmują realizację następujących działań:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
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2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy
psychospołecznej i prawnej,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności
dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla
uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych,
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych,
służących rozwiązywaniu problemów narkomanii,
5) pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym
ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym
tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.
Realizacja zadań ujętych w programie następuje poprzez:
1) działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie,
2) zlecanie realizacji zadań szkołom prowadzonym przez Gminę Kleczew, których
wnioski zostaną zaakceptowane,
3) zakup usług od podmiotów prawnych lub osób fizycznych,
4) zlecanie realizacji zadań jednostkom wyłonionym w drodze konkursu
organizowanego w trybie ustawy o pożytku publicznych i wolontariacie, bądź
w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych,
5) współpracę z Komisariatem Policji w Kleczewie.
Koordynatorem ww. działań jest Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kleczewie.
Zadania programu finansowane są ze środków pochodzących z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ujętych na dany rok
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W 2018 roku na realizację programu wydatkowano kwotę w wysokości 4.117,87zł,
z czego na:
1) doposażenie świetlic środowiskowych – 2.688,00 zł,
2) spektakle, warsztaty profilaktyczne – 700,00 zł,
3) zakup materiałów edukacyjnych do kampanii prowadzonej dla młodzieży „Mocarz”
– 330,87 zł.
8. Program Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji
Społecznej w Gminie Kleczew na lata 2016 – 2018
Rada Miejska uchwałą nr X/76/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. przyjęła Program
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Społecznej w Gminie
Kleczew na lata 2016 – 2018.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie ograniczeń
utrudniających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym,
zawodowym i w dostępie do edukacji.
Osoby niepełnosprawne i przewlekłe chore często z różnych przyczyn (brak
funduszy, niskie dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów
ortopedycznych, niskie limity ilościowe i czasowe, a także rosnący udział własny
w zakresie zakupu leków oraz przeprowadzonych specjalistycznych badaniach
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diagnostycznych) nie mogą uzyskać stosownej pomocy z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Niekiedy
pomoc ta jest niewystarczająca, natomiast sytuacja tych osób z powodu bezrobocia,
ubóstwa, wysokich nakładów finansowych na leki itp. jest trudna. Dlatego, program
ten ma pomóc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym z terenu Miasta i Gminy
Kleczew poprzez udzielenie pomocy finansowej
m.in. na zakup sprzętu
rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, na turnusy rehabilitacyjne, likwidację
barier architektonicznych i urbanistycznych, czy w komunikowaniu się.
Realizatorem tego programu jest Gmina Kleczew, a jego wykonawcą MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie.
Liczba
osób korzystających w roku 2018 z Programu wsparcia osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w gminie Kleczew na lata 20162018:
Liczba osób
korzystających
ze wsparcia

Kwota przyznanych
świadczeń

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego

3

4.450,00 zł

Turnusy rehabilitacyjne

2

557,00 zł

Likwidacja barier architektonicznych

0

0

Długofalowa i wszechstronna opieka
medyczna nad osobą niepełnosprawną

1

6.000,00 zł

Rodzaj świadczenia

9. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Kleczew na lata 2016 – 2021
Stosownie do art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego rada gminy
uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kleczew na lata
2016 – 2021 uchwalony został na mocy uchwały nr XXI/192/2016 Rady Miejskiej w
Kleczewie z dnia 22 czerwca 2016 r.
Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kleczew na
lata 2016 – 2021 określa podstawowe zasady gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy, tworząc warunki do racjonalnego gospodarowania.
1)

2)
3)
4)

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy określa:
prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego
gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale
mieszkalne;
analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu
faktycznego budynków i lokali z podziałem na poszczególne lata;
planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,
zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżenia czynszu;
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5) sposób i zasady zarzadzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarzadzania
mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;
6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej;
7) wysokość wydatków w kolejnych latach, na koszty bieżącej eksploatacji, koszty
remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi,
których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;
8) opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

10.

Program opieki nad zabytkami Gminy Kleczew na lata 2017 – 2020

Program opieki nad zabytkami Gminy Kleczew na lata 2017 – 2020 przyjęty został
na mocy uchwały nr XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie 21 listopada 2017 r.
Jego nadrzędnym celem jest ukierunkowanie działań samorządu gminnego na
poprawę stanu zachowania i utrzymania środowiska kulturowego gminy. Z kolei cele
szczegółowe wynikają z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami i zostały określone następująco:
1) włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych,
wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
2) uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i
dziedzictwa archeologicznego, łącznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i
równowagi ekologicznej,
3) zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu
ich zachowania,
4) wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego,
5) podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb
społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspierani inicjatyw sprzyjających
wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami,
6) określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje
konfliktowe związane z wykorzystywanie tych zabytków,
7) podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych
z opieką nad zabytkami.
Realizując w 2018 r. program opieki nad zabytkami podjęto następujące działania:
1) Rada Miejska w Kleczewie przyjęła uchwałę Nr XLIII/398/2018 w sprawie
udzielenia dotacji dla Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja w Kleczewie.
7 maja 2018 r. pomiędzy Gminą Kleczew a Parafią Rzymskokatolicką
pw. Św. Andrzeja w Kleczewie zawarta została umowa nr RUZ – 183/18 na
udzielenie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie w zabytkowym
kościele parafialnym w Kleczewie obejmujące: prace przy remoncie elewacji
kościoła w zakresie określonym w Pozwoleniu Nr 4/2018/A Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 9 stycznia 2018 r. „na prowadzenie prac
konserwatorsko – remontowych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków”
w zakresie:
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a)
b)
c)
d)
e)

oczyszczenie elewacji (partie ceglane i kamienne),
usunięcie (wymiana) wtórnych i zwietrzałych spoin,
usunięcie wtórnych tynków na sygnaturze,
hydrofobizacja ceglanych partii elewacji,
konserwacja ceglanych i kamiennych partii elewacji wraz z przemurowaniem
wadliwych wątków w górnej partii,
f) naprawa poszycia dachowego kruchty.
Na ww. zakres, Gmina Kleczew przekazała dotację w wysokości 185.000,00 zł
brutto.
2) Rada Miejska w Kleczewie przyjęła uchwałę Nr XLIII/399/2018 w sprawie
udzielenia dotacji dla Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Budzisławiu Kość. 7 maja 2018 r. pomiędzy Gminą
Kleczew a Parafią rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Budzisławiu Kościelnym zawarta została umowa nr RUZ – 184/18 na udzielenie
dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym w Budzisławiu Kościelnym
zgodnie z pozwoleniem nr 11/2018/B z 16.07.2018 r. Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu obejmujące rzeźbę „Św.
Stanisława” oraz obraz „Wniebowzięcie NMP”. Na ww. zakres prac Gmina Kleczew
przekazała dotację w wysokości 40.000,00 zł brutto.
3) Rada Miejska w Kleczewie przyjęła uchwałę Nr XLVII/439/2018 w sprawie
udzielenia dotacji dla Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Imienia Najświętszej Maryi
Panny w Złotkowie. 25 czerwca 2018 r. pomiędzy Gminą Kleczew a Parafią
rzymskokatolicką pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Złotkowie zawarta
została umowa nr RUZ – 322/18 na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie
i restauratorskie w zabytkowym kościele parafialnym w Złotkowie obejmujące:
prace konserwatorskie przy wpisanych do rejestru zabytków województwa
wielkopolskiego pod nr rejestru 503/Wlkp/B drzwiach z prezbiterium do zakrystii w
kościele parafialnym pw. Imienia NMP w Złotkowie, gm. Kleczew, pow. Koniński
na ww. zakres, Gmina Kleczew przekazała dotację w wysokości 20.600,00 zł
brutto.

11.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kleczew na lata 2017 – 2023

Rewitalizacja to proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania
na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.
Proces ten regulują: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz Wytyczne
Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 20142020 z dnia 2 sierpnia 2016 r.
Gmina Kleczew, w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020, opracowała Lokalny Program
Rewitalizacji Gminy Kleczew na lata 2017-2023. Podstawę prawną uchwalenia
programu stanowi Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz
Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. Dokumenty te umożliwiły opracowanie
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nowego Programu Rewitalizacji na terenie naszej gminy w cenzurze czasowej 2017 –
2023.
Głównym ośrodkiem administracyjnym i gospodarczym gminy jest miasto Kleczew.
Pozostałe miejscowości tworzą oddzielne zespoły o różnym stopniu zwartości: rozsiane
lub ułożone wzdłuż dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Jednak sieć
osadnicza gminy w ostatnich latach zmieniała się bardzo dynamicznie. Na ten stan
wpłynęła działalność PAK Kopalnia Węgla Brunatnego „KONIN” w Kleczewie, która
rozpoczynając eksploatację węgla wysiedlała mieszkańców z eksploatowanych
terenów wpływając z jednej strony na rozproszenie siedlisk a z drugiej na ich
koncentrację (miasto Kleczew, miejscowość Budzisław Kościelny, Złotków,
Sławoszewek).
Przed gminą stoi więc wyzwanie w aspekcie kompleksowej społecznogospodarczej i przestrzennej odnowy obszarów zdegradowanych ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów pokopalnianych. Zaznaczone to zostało poprzez wydzielenie
Jednostek Administracyjnych złożonych tylko z niezamieszkałych obszarów
poprzemysłowych. Utrata dotychczasowych funkcji społeczno- gospodarczych
pełnionych przez gminę i poszczególne miejscowości prowadzi do pogłębiania się
występujących problemów m.in.: wzrostu bezrobocia, pogorszenia się jakości
infrastruktury, a także intensyfikacji problemów społecznych związanych
z depopulacją, wykluczeniem społecznym, migracją oraz geriatyzacją społeczeństwa.
W Gminie Kleczew wskutek ponad 40. letniej eksploatacji górniczej doszło do
częściowej utraty funkcji rolniczej jaką pełniła gmina na początku lat 70-tych.
Mieszkańcy wysiedlani z terenów zajmowanych pod eksploatację w zamian za sprzedaż
gruntów rolnych zatrudniani byli w kopalni. W momencie zakończenia eksploatacji
stracą pracę i nie odzyskają gruntów, które w skutek działalności kopalni zostały
zrekultywowane w kierunku rolnym, wodnym lub rekreacyjnym - przekształcone
zostały w pokopalniane jeziora. Działalność eksploatacyjna spowodowała wiele
problemów przestrzennych, środowiskowych i infrastrukturalnych. Mieszkańcy
likwidowanych wsi, wysiedlani przez kopalnie, w ramach odszkodowań za utracone
mienie, wyprowadzali się do najbliższych jednostek osadniczych (Kleczew,
Sławoszewek, Złotków, Budzisław Kościelny) lub do innych gmin i miast. Nieczęsto
zmiana środowiska niekorzystnie wpływała na ich dalsze funkcjonowanie – problemy
społeczne. Przerwanie ciągów komunikacyjnych spowodowało konieczność objazdów,
są to istotne trudności w dojeździe do pracy naszych mieszkańców. W gminie brakuje
też połączeń PKS. Nasi Mieszkańcy mają utrudniony dojazd placówek edukacyjnych,
usługowych, kulturalnych i miejsc użyteczności publicznej. Praca oferowana przez
kopalnię i stosunkowo wysokie zarobki powodowały, że zakładanie własnego biznesu
przestało być opłacalne. Duch przedsiębiorczości w gminie został ograniczony, wskutek
czego notowany jest niski wskaźnik podmiotów gospodarczych na terenie gminy oraz
niekiedy roszczeniowa postawa mieszkańców. W konsekwencji sytuacja ta ma też
niemały wpływ na skalę występowania obszarów problemowych w tych terenach,
co szczegółowo zostało opisane w dalszej części opracowania.
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane
działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane
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terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu
rewitalizacji.
Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia
rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej
zadania własne, wobec czego Gmina Kleczew przystąpiła do opracowania „Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleczew na lata 2017-2023”. W celu opracowania
diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
przeprowadzono analizy, w których wykorzystano weryfikowalne mierniki. Obszar
Gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych
zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego
poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar
zdegradowany w przypadku występowania na nim co najmniej jednego
z następujących negatywnych zjawisk:
1) gospodarczych – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej
kondycji lokalnych przedsiębiorstw, brak inicjatyw gospodarczych (typu start-up,
inkubator przedsiębiorczości, i inne), brak przedsięwzięć o znamionach
innowacyjności lub
2) środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska,
obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu
środowiska, lub
3) przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego, braku
dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań
urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niskiego poziomu obsługi
komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych, lub
4) technicznych – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu
rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów
budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony
środowiska.
Dodatkowo zauważyć należy obszary występowania problemów przestrzennych,
takie jak występujące na terenie naszej gminy tereny poprzemysłowe (związane
z zakończeniem eksploatacji złóż węgla brunatnego na terenie gminy Kleczew) gdzie
występują negatywne zjawiska właściwe dla obszaru zdegradowanego, inne niż
zjawiska społeczne, co więcej, mogą stanowić potencjał dla obszaru rewitalizowanego.
Uznanie ich za element obszaru rewitalizacji jest możliwe, gdyż stwierdzono, że
planowane tam działania przyczynią się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom
społecznym na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.
Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie
dla rozwoju lokalnego Gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznaczono jako
obszar rewitalizacji. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni
Gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców Gminy. Program
Rewitalizacji Gminy Kleczew na lata 2017-2023 zwraca uwagę na zachowanie ciągłości
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programowej. Projekty zaplanowane w Programie są komplementarne wobec
przedsięwzięć już zrealizowanych w ramach EFRR i EFS na lata 2007-2013. Dodatkowo
Program jest kontynuacją działań realizowanych w ramach Programu Rewitalizacji
Zdegradowanych Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych Gminy Kleczew na lata 20092018. Zakładane działania w tym Programie dotyczą przede wszystkim walki
z bezrobociem, ubóstwem, negatywnym zjawiskom patologii. W zakresie środowiska
naturalnego
programy
związane
z
termomodernizacją
budynków
mieszkalnych/użyteczności publicznej. W zakresie sfery technicznej oraz działań
mających na celu poprawę funkcjonalności przestrzeni publicznej, wymienić należy:
inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej poprawiająca mobilność mieszkańców.
Działania podejmowane w poprzednich okresach są kontynuowane w obecnym
dokumencie. Doświadczenie zdobyte podczas realizacji poprzednich działań
rewitalizacyjnych pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie środków finansowych
Dla potrzeb opracowania diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji, na cele sporządzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleczew
określono listę potencjalnych wskaźników. Służą one przedstawieniu przestrzennego
zróżnicowania Gminy Kleczew biorąc pod uwagę cechy wskazujące na kumulację
negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennofunkcjonalnych i technicznych.
Podstawą stwierdzenia na danym obszarze stanu kryzysowego jest występowanie
problemów o charakterze społecznym. Jeśli destrukcyjne procesy społeczne
współwystępują z innymi problemami o charakterze gospodarczym, środowiskowym,
przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym to niezbędne jest prowadzenie działań
naprawczych.
Skalę negatywnych zjawisk powinny odzwierciedlać wskaźniki rozwoju opisujące
powyższe sfery, które wskazują na niski poziom rozwoju lub dokumentują silną
dynamikę spadku poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości dla całej jednostki.
Na potrzeby diagnozy gminy Kleczew, w celu wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wyznaczono 18 jednostek administracyjnych,
w tym 15 zamieszkałych. Wykorzystano podział gminy na okręgi wyborcze, w których
reprezentacja osób je zamieszkujących mieści się w przedziale od 5% do 8% ogółu
mieszkańców gminy. Dodatkowo, biorąc pod uwagę specyfikę gminy (kopalnia węgla
brunatnego), wyznaczono 3 niezamieszkałe obszary przemysłowe. Diagnozując
poszczególne jednostki dołożono starań, aby przeprowadzona analiza w sposób
możliwie trafny odzwierciedlała znane i dostrzegane zróżnicowanie w przestrzeni
społeczno-gospodarczej i infrastrukturalnej Gminy Kleczew.
W wyniku przeprowadzonych diagnoz określono centrum „starego” miasta
Kleczewa jako obszar wymagający rewitalizacji. To miejsce ma szczególne znaczenie
dla gminy Kleczew –To tutaj są zlokalizowane najważniejsze instytucje i obiekty. Tutaj
znajdują się instytucje kultury (biblioteka, kino), sportu (stadion miejski i hala
sportowa), pomoc społeczna (MGOPS) oraz Urząd Gminy i Miasta Kleczew, Urząd
Stanu Cywilnego, Posterunek Policji, Poczta oraz miejsce kultu – kościół parafialny pw.
św. Andrzeja Apostoła. Ten obszar jest postrzegany przez mieszkańców jako
potencjalnie rozwojowy. Atutem wyznaczonego obszaru rewitalizacji jest też
uporządkowana zabudowa oraz dobry układ komunikacyjny, a co ważne jest tutaj
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wystarczająca ilość miejsc parkingowych, aby przyjechać, skorzystać z usług, zrobić
zakupy, załatwić sprawę w instytucjach. Potencjałem tego miejsca jest usytuowanie
tutaj ważnych instytucji otoczenia biznesu (dwa banki), otoczenia rolnictwa ( ODR),
handlu – kilkanaście sklepów i zakładów usługowych. Na proponowanym obszarze
rewitalizacji znajdują się organizacje NGO, jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, a to
ogromny potencjał społeczny. Mogą oni stać się motorem działań ożywiających ten
obszar i miasto. Wśród potencjałów obszaru rewitalizacji należy także ująć aktywność
gospodarczą - sklepy, miejskie targowisko oraz, co bezpośrednio się z tym wiąże,
dostępność różnego rodzaju usług. Istnieje szeroka oferta usług dla ludności
wynikająca z atrakcyjnej lokalizacji (sklepy, punkty usługowe, banki). Przedstawione
powyżej potencjały mogą wykazywać oddziaływanie przede wszystkim na poprawę
w sferze społecznej i gospodarczej. Dogodna lokalizacja w centrum gminy
wraz z dobrze rozbudowanym układem komunikacyjnym sprzyja rozwojowi drobnego
handlu i przedsiębiorczości.
Zaproponowano realizację następujących projektów:
L.p.

1.

Nazwa projektu
rewitalizacyjnego
Utworzenie centrum pomocy
osobom zagrożonym
ubóstwem i wykluczonym
społecznie

Lokalizacja i opis projektu
Kleczew, ul. Poznańska 29, Poradnia Leczenia Uzależnień
i Współuzależnień / Przebudowa i rozbudowa budynków na

cele poradni uzależnień i współuzależnienia, związane
z przeciwdziałaniem ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.
Kleczew, ul. Strażacka 2, prowadzenie terapii, działań

2.

Program działań
zmierzających do ograniczenia
wykluczenia społecznego osób
z obszaru rewitalizacji

3.

Ograniczenie przestępczości
na obszarze rewitalizacji przez
dodatkowe patrole Policji

4.

Utworzenie centrum
organizacji pozarządowych

zdrowotnych, opiekuńczych, szkoleń, kursów, doradztwa
zawodowego, wsparcie finansowe (dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej) i merytoryczne dla osób
zamierzających otworzyć działalność gospodarczą, staży na
rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, osób
zagrożonych
ubóstwem,
bezrobotnych
innych
i wykluczonych społecznie.
Kleczew, pl. Kościuszki 7/2, Wprowadzenie dodatkowych
patroli Policji na obszarze rewitalizacji w związku z wysokim
odsetkiem stwierdzonych przestępstw.
Kleczew, ul. Konińska 2, Rozbudowa i modernizacja
dawnego budynku kina na budynek wielofunkcyjny, służący
działalności organizacji pozarządowych w byłym budynku
kina miejsce działalności znajdą formalne i nieformalne
organizacje i stowarzyszenia, grupy młodzieżowe oraz inne
organizacje społeczne. Planuje się tam także uruchomić
Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Projekt uzupełniający – Przedsięwzięcie 1
Kleczew, tereny pokopalniane wokół miasta w części
położone w mieście Kleczew, przy ul. Górniczej, obszar poza
terenem
rewitalizacji.
Przedsięwzięcie
obejmuje
1.

Zagospodarowanie terenów
pokopalnianych wokół miasta
Kleczewa

zagospodarowanie terenów pokopalnianych na cele
edukacyjno-rekreacyjne,
w
tym
m.in.
budowę
obserwatorium astronomicznego, GEOPARKU, edukacyjnych
ścieżek związanych z wydobyciem węgla, odwzorowanie
Układu Słonecznego w terenie. Planuje się także: organizację
różnego rodzaju imprez, festynów, pikników, zielonej szkoły,
konkursów, małego stanowiska geologicznego, z którego
będą korzystać uczniowie szkół i studenci.
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W 2018 r. w części udało się zrealizować Projekt uzupełniający – Przedsięwzięcie
1 realizując inwestycję budowy ścieżki edukacyjnej w Parku Rekreacji i Aktywności
Fizycznej oraz wykonano dokumentację wraz z uzgodnieniami konserwatorskimi dla
Projektu nr 4. Sukcesywnie i w miarę potrzeb realizowane są częściowo projekty
społeczne nr 1 i 2.

12. Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2014
– 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2021
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2014-2018
z perspektywą na lata 2018-2021” został przyjęty uchwałą nr XI/82/2015 Rady
Miejskiej w Kleczewie z dnia 29 września 2015 r. i zmieniony uchwałą nr XXV/323/2017
z dnia 28 lipca 2017 r.
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2014-2018
z perspektywą na lata 2018-2021” jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki
ekologicznej na terenie gminy. Według założeń, program doprowadzi do poprawy
stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni
skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy
warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.
Program ten określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i zadania
środowiskowe, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych
według priorytetów. Wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego
ograniczenia degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne
gospodarowanie zasobami środowiska z uwzględnieniem konieczności jego ochrony.
Program obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w gminie
w odniesieniu m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony
powierzchni ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed
promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej.
W 2018 r. zrealizowano:
1) w gospodarce wodno-ściekowej:
 budowa kanalizacji sanitarnej w Sławoszewie,
 budowa kanalizacji sanitarnej w Trębach Starych,
 budowa oczyszczalni ścieków w Budzisławiu Górnym,
 wymiana sieci wodociągowej z azbestowej na PVC w Sławoszewie,
2) w ochronie powierzchni ziemi i gleb:
 zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
3) ochrony powietrza:
 dotacja z budżetu Gminy Kleczew na montaż nowego lub zmianę systemu
ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin.
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13. Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół
Gminy Kleczew
Uchwałą nr XLIII/394/2018 Rada Miejska w Kleczewie 20 marca 2018 r. przyjęła
Gminny Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew.
Gminny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew
zakłada tworzenie i rozwój ekonomicznych warunków edukacyjnych poprzez pomoc
materialną udzielaną uzdolnionym uczniom. Celami programu jest:
1) wspieranie wszechstronnego rozwoju i zainteresowań uczniów,
2) rozwijanie inicjatyw i aktywności uczniów,
3) rozbudzanie
zainteresowań
nauką
przedmiotów
humanistycznych,
matematycznych i przyrodniczych,
4) wspieranie nauki języków obcych oraz osiągnięć sportowych,
5) podnoszenie jakości kształcenia poprzez realizację projektów edukacyjnych.
Program przeznaczony jest dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz
uczniów klas oddziałów gimnazjalnych.
Gmina stworzyła warunki poprzez:
1) udzielanie stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew przyznane uzdolnionym
uczniom szkół Gminy Kleczew,
2) promowanie sukcesów uczniów w miejscowej prasie, środkach masowego
przekazu i mediach.
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów Burmistrza
Gminy i Miasta Kleczew dla uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew, określa
odrębna uchwała Rady Miejskiej w Kleczewie Nr XLIII/395/2018 Rady Miejskiej
w Kleczewie z dnia 20 marca 2018 r.
Zadania wynikające z Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów, finansowane są z budżetu Gminy Kleczew do wysokości określonej corocznie
w uchwale budżetowej.
Stypendia naukowe i sportowe przyznane w roku szkolnym 2017/2018:
1) stypendia naukowe – 124 uczniów na kwotę 51.850,00 zł,
2) stypendia sportowe – 127 uczniów na kwotę 38.100,00 zł.
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IV.
Lp.

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Kleczewie z 2018 r.

Nr uchwały

1.

XLII/378/2018

2.

XLII/379/2018

3.

XLII/380/2018

4.

XLII/381/2018

5.

XLII/382/2018

6.

XLII/383/2018

7.

XLII/384/2018

Data
W sprawie/Wykonanie uchwały
podjęcia
KADENCJA 2014-2018
30.01.2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
dla
członków
Ochotniczych
Straży
Pożarnych
uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub Gminę
Wykonanie uchwały:
Ustalono wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych
Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Ekwiwalent wyniósł 22,00 zł za godzinę udziału w działaniu ratowniczym;
11,00 zł za godzinę udziału w szkoleniu.
30.01.2018

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia zasad
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli
Wykonanie uchwały:
Uchylono Uchwałę Nr XX/138/2012 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia
13 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.
30.01.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów
świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich
przyznawania
Wykonanie uchwały:
Zmieniono wybrane przepisy Uchwały Nr XXXIV/353/2010 Rady Miejskiej
w Kleczewie z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie określenia rodzajów
świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
oraz warunków i sposobów ich przyznawania.
30.01.2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
w obrębie geodezyjnym Sławoszewo.
30.01.2018 w sprawie zbycia nieruchomości
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej
w obrębie geodezyjnym Genowefa.
30.01.2018 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości
w drodze bezprzetargowej
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej
w obrębie geodezyjnym Kleczew, w drodze bezprzetargowej.
30.01.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz najemcy oraz udzielenia bonifikaty
Wykonanie uchwały:
Zmieniono
procentowe
wartości
bonifikaty,
w
Uchwale
Nr XXXIX/360/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 listopada 2017
r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemcy oraz
udzielenia bonifikaty.
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8.

XLII/385/2018

9.

XLII/386/2018

10.

XLII/387/2018

11.

XLII/388/2018

12.

XLII/389/2018

13.

XLII/390/2018

30.01.2018

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie
darowizny zabudowanych nieruchomości położonych
w Kleczewie oraz w Budzisławiu Kościelnym na rzecz
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na przekazanie w formie darowizny zabudowanych
nieruchomości położonych w Kleczewie oraz w Budzisławiu Kościelnym na
rzecz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie.
30.01.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu
części nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Kleczew
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na przedłużenie do 30.06.2019 roku umów najmu części
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kleczew położonej w obrębie
geologicznym Kleczew.
30.01.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
których zarządcą jest Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
Wykonanie uchwały:
Zmieniono wybrane przepisy Uchwały Nr XXVIII/249/05 Rady Miejskiej
w Kleczewie z dnia 9 września 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą
jest Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
30.01.2018 w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kleczewie
Wykonanie uchwały:
Zmieniono Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kleczewie w związku z nowymi zadaniami, do których został
wyznaczony MGOPS. Nowe zadanie dot. prowadzenia spraw związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych poprzez
tworzenie i realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz obsługi administracyjno-księgowej GKRPA.
30.01.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich
pobierania
Wykonanie uchwały:
Zmieniono cenę jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych na kwotę 17,16 zł w związku ze wzrostem wydatków
na zatrudnienie opiekunek sprawujących opiekę nad osobami starszymi
i niepełnosprawnymi. W roku 2018 z pomocy tej skorzystało 56 osób,
a zatrudnionych było 12 opiekunek.
30.01.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Konińskiemu
Wykonanie uchwały:
Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z budżetu Gminy
w wysokości 4.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie na rzecz Gminy Kleczew przez Ośrodek Poradnictwa
Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie działający w ramach
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Na tej podstawie
podpisano porozumienie pomiędzy Gminą a Powiatem w zakresie usług
psychologicznych i prawnych, z którego w ramach konsultacji skorzystało
14 rodzin z naszej gminy.
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14.

XLII/391/2018

15.

XLII/392/2018

16.

XLII/393/2018

17.

XLIII/394/2018

18.

XLIII/395/2018

19.

XLIII/396/2018

20.

XLIII/397/2018

21.

XLIII/398/2018

30.01.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Wielkopolskiemu
Wykonanie uchwały:
Udzielono pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w zakresie
realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na
dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w roku 2018 bazy
Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska
Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Kwota pomocy wynosiła
17.293,00 zł.
30.01.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Kleczew na 2018 rok
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XLI/377/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na
rok 2018: dochody budżetu ustalono na kwotę 61.521.856,00 zł; wydatki
budżetu ustalono na kwotę 74.032.961,00 zł.
30.01.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2018-2023
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XLI/376/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.,
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew
na lata 2018-2023:
Zmieniono Załącznik Nr. 2 do WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
20.03.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu wspierania
edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew
Wykonanie uchwały:
Przyjęto Gminny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół
Gminy Kleczew.
20.03.2018 w sprawie zasad i trybu przyznawania i wypłacania
stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew dla
uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew
Wykonanie uchwały:
Określono zasady i tryb przyznawania i wypłacania stypendiów Burmistrza
Gminy i Miasta Kleczew dla uzdolnionych uczniów szkół Gminy Kleczew.
20.03.2018 w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć
niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleczew
Wykonanie uchwały:
Ustalono obowiązkowy wymiar zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleczew.
Rozstrzygnięciem nadzorczym nr KN-I.4131.1.144.2018.22 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 12 kwietnia 2018 r. stwierdzono nieważność § 9
uchwały.
20.03.2018 w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
i Miasta Kleczew na 2018 rok
Wykonanie uchwały:
Przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Kleczew na 2018 rok.
20.03.2018 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii rzymskokatolickiej
pw. św. Andrzeja w Kleczewie
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22.

XLIII/399/2018

23.

XLIII/400/2018

24.

XLIII/401/2018

25.

XLIII/402/2018

26.

XLIII/403/2018

27.

XLIII/404/2018

28.

XLIII/405/2018

29.

XLIII/406/2018

30.

XLIII/407/2018

Wykonanie uchwały:
Udzielono dotacji, w wysokości 185.000,00 zł dla Parafii rzymskokatolickiej
pw. św. Andrzeja w Kleczewie na prace konserwatorskie i restauratorskie
przy zabytkowym kościele parafialnym.
20.03.2018 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii rzymskokatolickiej
pw.
Wniebowzięcia
Najświętszej
Maryi
Panny
w Budzisławiu Kościelnym
Wykonanie uchwały:
Udzielono dotacji, w wysokości 40.000,00 zł, dla Parafii rzymskokatolickiej
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Budzisławiu Kościelnym na
prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
20.03.2018 w sprawie nadania nazw ulic w mieście Kleczewie
Wykonanie uchwały:
Uchwała została wykonana.
20.03.2018 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic
gminy Kleczew oraz wystąpienia do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w sprawie
zmiany granic
Wykonanie uchwały:
Zaopiniowano pozytywnie zmianę granic Gminy Kleczew oraz wystąpiono
do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w sprawie
zmiany granic.
20.03.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Kleczew prawa własności
nieruchomości
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nabycie przez Gminę Kleczew prawa własności
określonych nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi
gminnej oznaczonej numerem geodezyjnym 70.
20.03.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości
zamiennej
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na przyznanie nieruchomości zamiennej położonej
w obrębie geodezyjnym Kleczew.
20.03.2018 w sprawie zamiany prawa własności nieruchomości
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na zamianę prawa własności nieruchomości.
20.03.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym
Kamionka, gm. Kleczew
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym Kamionka.
20.03.2018 w sprawie podziału gminy Kleczew na okręgi wyborcze,
określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby
radnych wybieranych w okręgach wyborczych
Wykonanie uchwały:
Dokonano podziały Gminy na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
20.03.2018 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania,
ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib
obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy
Kleczew
Wykonanie uchwały:
Dokonano podziału Gminy na 7 obwodów głosowania, ustalono ich numery
i granicę oraz wyznaczono siedziby obwodowych komisji wyborczych.
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31.

XLIII/408/2018

32.

XLIII/409/2018

33.

XLIII/410/2018

34.

XLIII/411/2018

35.

XLIII/412/2018

36.

XLIII/413/2018

37.

XLIII/414/2018

38.

XLIII/415/2018

39.

XLIII/416/2018

20.03.2018

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Konińskiemu
Wykonanie uchwały:
Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z budżetu Gminy
w wysokości 201.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „
Opracowanie dokumentacji i budowa chodnika przy drodze powiatowej
nr 3036P Dobromyśl -Złotków”.
20.03.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Konińskiemu
Wykonanie uchwały:
Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z budżetu Gminy
w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.
„Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 3224P
Przytuki-Danków w m. Przytuki”.
20.03.2018 w sprawie udzielenia Pomocy Finansowej Powiatowi
Konińskiemu
Wykonanie uchwały:
Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z budżetu Gminy
w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania
pn. „Wydanie opracowania monografii z okazji 70-lecia powstania Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza”.
20.03.2018 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
Wykonanie uchwały:
Przekazano środki finansowe, w wysokości 12.400,00 zł, stanowiące
dochody własne Gminy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
20.03.2018 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019
Wykonanie uchwały:
Nie wyrażono zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie
Gminy na rok 2019.
20.03.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Kleczew w 2018 r.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XLI/377/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na
rok 2018: dochody budżetu ustalono na kwotę 62.039.170,70 zł; wydatki
budżetu ustalono na kwotę 74.550.275,70 zł.
20.03.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2018-2023
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XLI/376/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.,
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew
na lata 2018-2023:
Zmieniono Załącznik Nr. 2 do WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
20.03.2018 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania
kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie
w wyborach uzupełniających
Wykonanie uchwały:
Powołano Zespół do zaopiniowania kandydatów na ławnika do Sądu
Okręgowego w Koninie w wyborach uzupełniających.
20.03.2018 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości
Tręby Stare
Wykonanie uchwały:
Zatwierdzono Plan Rozwoju Miejscowości Tręby Stare na lata 2018-2026.
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40.

XLIV/417/2018

41.

XLIV/418/2018

42.

XLIV/419/2018

43.

XLV/420/2018

44.

XLV/421/2018

45.

XLV/422/2018

46.

XLV/423/2018

47.

XLV/424/2018

48.

XLV/425/2018

28.03.2018

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia opinii
w przedmiocie zmiany granic gminy Kleczew oraz
wystąpienia
do
Ministra
Spraw
Wewnętrznych
i Administracji z wnioskiem w sprawie zmiany granic
Wykonanie uchwały:
Uchylono Uchwałę Nr XLIII/401/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia
20 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic
gminy Kleczew oraz wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z wnioskiem w sprawie zmiany granic.
28.03.2018 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic
gminy Kleczew oraz wystąpienia do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w sprawie
zmiany granic
Wykonanie uchwały:
Zaopiniowano pozytywnie zmianę granic Gminy Kleczew oraz wystąpiono
do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w sprawie
zmiany granic.
28.03.2018 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Kleczew na lata 2017-2023
Wykonanie uchwały:
Przyjęto Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kleczew na lata 2017-2023.
17.04.2018 w sprawie zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy
Kleczew na realizację zadań w zakresie montażu nowego
lub zmiany systemu ogrzewania mającego na celu
zmniejszenie emisji spalin
Wykonanie uchwały:
Uchwalono Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na
realizację zadań w zakresie montażu nowego lub zmiany systemu
ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin.
17.04.2018 w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości
wspólnej
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej
położonej w obrębie geodezyjnym Kleczew.
17.04.2018 w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości
w drodze bezprzetargowej
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości, położonej
w obrębie geologicznym Kleczew, w drodze bezprzetargowej.
17.04.2018 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu
i przechodu
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu
i przechodu na nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kleczew.
17.04.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Kleczew w 2018 r.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XLI/377/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na
rok 2018: dochody budżetu ustalono na kwotę 62.377.101,70 zł; wydatki
budżetu ustalono na kwotę 74.888.206,70 zł.
17.04.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2018-2023
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49.

XLVI/426/2018

50.

XLVI/427/2018

51.

XLVI/428/2018

52.

XLVI/429/2018

53.

XLVI/430/2018

54.

XLVI/431/2018

55.

XLVII/432/2018

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XLI/376/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.,
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew
na lata 2018-2023:
Zmieniono Załącznik Nr 1 do WPF pn. „Wieloletnia prognoza finansowa”;
Zmieniono Załącznik Nr 2 do WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
25.05.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w obrębach
Adamowo i Tręby na obszarze gminy Kleczew
Wykonanie uchwały:
Uchwalono
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego,
obejmujący obszar położony w obrębach Adamowo i Tręby po
stwierdzeniu, że projekt planu nie naruszał ustaleń Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Kleczew.
25.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Kleczew na 2018 r.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XLI/377/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na
rok 2018: dochody budżetu ustalono na kwotę 63.812.139,54 zł; wydatki
budżetu ustalono na kwotę 76.323.244,54 zł.
25.05.2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2017 rok
Wykonanie uchwały:
Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy i Miasta Kleczew za 2017 rok.
25.05.2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i
Miasta Kleczew za 2017 rok
Wykonanie uchwały:
Udzielono absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew za 2017 rok.
25.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Konińskiemu
Wykonanie uchwały:
Zmieniono kwotę udzielonej pomocy finansowej na 201.000,00 zł.
25.05.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie
Wykonanie uchwały:
Skargę na działalność dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Kleczewie uznano za bezzasadną.
19.06.2018 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym w którym dzieci kończą
6 lat w prowadzonych przez Gminę Kleczew publicznych
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych
Wykonanie uchwały:
Zapewniono bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone
w przedszkolach publicznych, dla których Gmina jest organem prowadzącym, w
wymiarze pięciu godzin dziennie. Za świadczenia udzielane w czasie
przekraczającym wymiar pięciu godzin dziennie. Odpłatność ustalona została dla
dzieci, które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6
lat i wyniosła 1 zł za każdą godzinę zajęć powyżej wymiaru 5 godzin dziennie.
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56.

XLVII/433/2018

57.

XLVII/434/2018

58.

XLVII/435/2018

59.

XLVII/436/2018

60.

XLVII/437/2018

61.

XLVII/438/2018

62.

XLVII/439/2018

19.06.2018

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie
Gminy Kleczew w 2018 roku
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do
kąpieli na terenie Gminy Kleczew w 2018 roku.
19.06.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie gminy Kleczew
Wykonanie uchwały:
Ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie Gminy na łącznie 110 zezwoleń. Na terenie Gminy punkty
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, nie mogły być usytuowane
w odległości mniejszej niż 50 metrów od obiektów chronionych
19.06.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Kleczewie
pomnika upamiętniającego postać Marszałka Józefa
Piłsudskiego w 100-lecie odzyskania przez Polskę
Niepodległości
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na wzniesienie w Kleczewie pomnika upamiętniającego
postać Marszałka Józefa Piłsudskiego w 100-lecie odzyskania przez Polskę
Niepodległości.
19.06.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
prawa własności gruntów Skarbu Państwa na rzecz Gminy
Kleczew
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nieodpłatne przekazanie prawa własności gruntów
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kleczew.
19.06.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych
terenów położonych w obrębach: Cegielnia, Genowefa,
Kleczew, Sławoszewek i Sławoszewo na obszarze gminy
i miasta Kleczew
Wykonanie uchwały:
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębach: Cegielnia,
Genowefa, Kleczew, Sławoszewek i Sławoszewo na obszarze gminy
i miasta Kleczew.
19.06.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych
terenów położonych w obrębie Wielkopole na obszarze
gminy Kleczew
Wykonanie uchwały:
Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie Wielkopole
na obszarze gminy Kleczew.
19.06.2018 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii rzymskokatolickiej
pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Złotkowie
Wykonanie uchwały:
Udzielono dotacji dla Parafii rzymskokatolickiej pw. Imienia Najświętszej
Maryi Panny w Złotkowie w wysokości 20.600,00 zł na prace
konserwatorskie i restauratorskie w zabytkowym kościele w Złotkowie.
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63.

XLVII/440/2018

64.

XLVII/441/2018

65.

XLVII/442/2018

66.

XLVII/443/2018

67.

XLIX/444/2018

68.

XLIX/445/2018

69.

XLIX/446/2018

19.06.2018

w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców
usług zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących
na terenie Gminy Kleczew
Wykonanie uchwały:
Ustalono dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego
odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Kleczew.
19.06.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Kleczew na 2018 r.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XLI/377/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na
rok 2018: dochody budżetu ustalono na kwotę 64.553.099,54 zł; wydatki
budżetu ustalono na kwotę 77.064.294,54 zł.
19.06.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XLI/376/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.,
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew
na lata 2018-2023:
Zmieniono Załącznik Nr 1 do WPF pn. „Wieloletnia prognoza finansowa”;
Zmieniono Załącznik Nr 2 do WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
19.06.2018 w sprawie zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy
Kleczew na montaż nowego lub zmianę systemu
ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin
Wykonanie uchwały:
Uchwalono Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na
montaż nowego lub zmianę systemu ogrzewania mającego na celu
zmniejszenie emisji spalin.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwałą
Nr 17/918/2018 stwierdziło nieważność pkt 7 w załączniku Nr 1 i pkt 3
w załączniku Nr 2 do Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy
Kleczew na montaż nowego lub zmianę systemu ogrzewania mającego na
celu zmniejszenie emisji spalin oraz w załączniku Nr 1 i 2 do Regulaminu
przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż nowego lub
zmianę systemu ogrzewania mającego na celu zmniejszenie emisji spalin
wyrażenia dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych.
01.08.2018 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy
dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Kleczew
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Kleczew z dotychczasowy dzierżawca na
okres 3 lat.
01.08.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym
Kleczew, gm. Kleczew
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na wydzierżawienie, na okres 5 lat, nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym Kleczew.
01.08.2018 w sprawie nabycia przez Gminę Kleczew prawa własności
nieruchomości
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nabycie przez Gminę Kleczew prawa własności
nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Kalinowiec.
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70.

XLIX/447/2018

71.

XLIX/448/2018

72.

XLIX/449/2018

73.

XLIX/450/2018

74.

XLIX/451/2018

75.

XLIX/452/2018

76.

XLIX/453/2018

77.

XLIX/454/2018

01.08.2018

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Bezpieczny
powiat koniński - wsparcie systemu wczesnego
ostrzegania"
Wykonanie uchwały:
Zatwierdzono i przystąpiono do realizacji projektu "Bezpieczny powiat
koniński - wsparcie systemu wczesnego ostrzegania".
01.08.2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do
zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Wykonanie uchwały:
Przyjęto projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
i przekazano go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie.
01.08.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przebudowę i
modernizację oczyszczalni ścieków w Budzisławiu Górnym
Wykonanie uchwały:
Zaciągnięto pożyczkę długoterminową, w wysokości 7.181.000,00 zł, ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu na przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków
w Budzisławiu Górnym.
01.08.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Kleczew na 2018 r.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XLI/377/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na
rok 2018: dochody budżetu ustalono na kwotę 65.693.802,96 zł; wydatki
budżetu ustalono na kwotę 78.593.802,96 zł.
01.08.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2018-2023
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XLI/376/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.,
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew
na lata 2018-2023:
Zmieniono Załącznik Nr 1 do WPF pn. „Wieloletnia prognoza finansowa”;
Zmieniono Załącznik Nr 2 do WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
01.08.2018 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia prawa
własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej
Wykonanie uchwały:
Uchylono Uchwałę Nr XLV/422/2018 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia
17 kwietnia 2018 r. w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości,
położonej w obrębie geodezyjnym Kleczew w drodze bezprzetargowej.
01.08.2018 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością
przesyłu
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na obciążenie nieruchomości, położonych w Kleczewie,
służebnością przesyłu
01.08.2018 w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością
przesyłu
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na obciążenie nieruchomości, położonych w obrębie
geodezyjnym Roztoka, służebnością przesyłu
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78.

L/455/2018

79.

L/456/2018

80.

L/457/2018

81.

L/458/2018

82.

L/459/2018

83.

L/460/2018

03.09.2018

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kleczew, dodatków
stażowego, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
wynikających ze stosunku pracy, a także określający tryb
i warunki przyznawania nagród.
Wykonanie uchwały:
Uchwalono Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Kleczew, dodatków stażowego,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także
określający tryb i warunki przyznawania nagród.
Rozstrzygnięciem nadzorczym nr KN-I.4131.1.428.2018.22 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 4 października 2018 r. stwierdzono nieważność
uchwały.
03.09.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Kleczew na 2018r.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XLI/377/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na
rok 2018: dochody budżetu ustalono na kwotę 64.402.760,31 zł; wydatki
budżetu ustalono na kwotę 77.902.760,31 zł.
03.09.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2018-2026
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XLI/376/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.,
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew
na lata 2018-2023:
Zmieniono Załącznik Nr 1 do WPF pn. „Wieloletnia prognoza finansowa”;
Zmieniono Załącznik Nr 2 do WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
03.09.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie gromadzenia i
wydatkowania dochodów własnych przez niektóre
samorządowe jednostki budżetowe Gminy i Miasta
Kleczew, działające na podstawie ustawy o systemie
oświaty
Wykonanie uchwały:
Zmieniono Uchwałę Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia
30 stycznia 2015 r. w sprawie gromadzenia i wydatkowania dochodów
własnych przez niektóre samorządowe jednostki budżetowe Gminy
i Miasta Kleczew, działające na podstawie ustawy o systemie oświaty.
03.09.2018 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki
z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację
przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska lub
gospodarki wodnej
Wykonanie uchwały:
Kwotę 800.000,00 zł przeznaczono na przebudowę i modernizację
oczyszczalni ścieków w Budzisławiu Górnym.
03.09.2018 w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Gminy i Miasta
Kleczew"
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84.

L/461/2018

85.

L/462/2018

86.

L/463/2018

87.

L/464/2018

88.

LI/465/2018

89.

LI/466/2018

90.

LI/467/2018

91.

LI/468/2018

92.

LI/469/2018

Wykonanie uchwały:
Odznaki zostały przyznane następującym osobom: Zdzisław Nowak,
Wiesław Tomaszewski, Daniel Bednarek, Małgorzata Woźniak.
03.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym
Wielkopole, gm. Kleczew
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na wydzierżawienie, na okres 4 lat, nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym Wielkopole.
03.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym
Marszewo, gm. Kleczew
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na wydzierżawienie, na okres 4 lat, nieruchomości
położonej w obrębie geodezyjnym Marszewo.
03.09.2018 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne przekazanie prawa własności gruntów
przez PKP S.A.
Wykonanie uchwały:
Uchylono Uchwałę XXV/226/2016 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia
8 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
prawa własności gruntów przez PKP S.A.
03.09.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez
Gminę Kleczew użytkowania wieczystego nieruchomości
należących do PKP S.A.
Wykonanie uchwały:
Wyrażono zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kleczew
użytkowania wieczystego nieruchomości należących do PKP S.A.
02.10.2018 w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na 2018 r.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XLI/377/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na
rok 2018: dochody budżetu ustalono na kwotę 64.439.760,31 zł; wydatki
budżetu ustalono na kwotę 77.939.760,31 zł.
02.10.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2018-2026
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XLI/376/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.,
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew
na lata 2018-2023:
Zmieniono Załącznik Nr 2 do WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
02.10.2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w Budzisławiu Kościelnym
Wykonanie uchwały:
Uchwała została wykonana.
02.10.2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok podatkowy 2019
Wykonanie uchwały:
Określono wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy
2019.
02.10.2018 w
sprawie
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Wykonanie uchwały:
Przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2019.
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93.

LII/470/2018

94.

LII/471/2018

95.

LII/472/2018

96.

LII/473/2018

97.

LII/474/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Kleczew na 2018 r.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XLI/377/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na
rok 2018: dochody budżetu ustalono na kwotę 63.990.466,03 zł; wydatki
budżetu ustalono na kwotę 77.490.466,03 zł.
18.10.2018
zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2018-2026
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XLI/376/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.,
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew
na lata 2018-2023:
Zmieniono Załącznik Nr 1 do WPF pn. „Wieloletnia prognoza finansowa”;
Zmieniono Załącznik Nr 2 do WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
18.10.2018
w sprawie niewnoszenia skargi na rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
Wykonanie uchwały:
Postanowiono o niewnoszeniu skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2018 r., nr. KN1.4131.1.428.2018.22 stwierdzające nieważność Uchwały Nr L/455/2018
Rady Miejskiej w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w
szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Kleczew, dodatków stażowego, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze
stosunku pracy, a także określający tryb i warunki przyznawania nagród.
18.10.2018
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania Regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach
i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Kleczew, dodatków stażowego, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia, a także określający tryb
i warunki przyznawania nagród
Wykonanie uchwały:
Zmieniono wybrane przepisy Uchwały Nr L/455/2018 Rady Miejskiej
w Kleczewie z dnia 3 września 2018 r. w sprawie ustalania Regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Kleczew, dodatków stażowego,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia, a także określający tryb i warunki
przyznawania nagród.
18.10.2018
w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy
Gminy Kleczew z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019".
Wykonanie uchwały:
18.10.2018

Przyjęto "Roczny program współpracy Gminy Kleczew z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

43

98.

LII/475/2018

99.

LII/476/2018

100.

LIII/477/2018

101.

LIII/478/2018

102.

LIII/479/2018

103.

LIII/480/2018

104.

LIII/481/2018

105.

LIII/482/2018

w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu
rozliczania dotacji udzielanych spółkom wodnym
z budżetu Gminy Kleczew
Wykonanie uchwały:
Ustalono zasady, tryb postępowania oraz sposób rozliczania dotacji
udzielanych spółkom wodnym z budżetu Gminy Kleczew.
18.10.2018
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2019
Wykonanie uchwały:
Zmieniono Uchwałę LI/468/2018 w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2019.
11.11.2018
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Kleczew na 2018 r.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XLI/377/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na
rok 2018: dochody budżetu ustalono na kwotę 64.324.995,95 zł; wydatki
budżetu ustalono na kwotę 77.824.995,95 zł.
11.11.2018
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2018-2026
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XLI/376/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.,
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew
na lata 2018-2023:
Zmieniono Załącznik Nr 1 do WPF pn. „Wieloletnia prognoza finansowa”;
Zmieniono Załącznik Nr 2 do WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
11.11.2018
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku
od środków transportowych na rok podatkowy 2019
Wykonanie uchwały:
Określono wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych
na rok podatkowy 2019.
11.11.2018
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za
podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy
Kleczew na rok podatkowy 2019
Wykonanie uchwały:
Średnią cenę skupu żyta, określoną w Komunikacie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego, obniżono z kwoty 54,36 zł za
1 dt do kwoty 35,00 zł za 1dt.
11.11.2018
w sprawie Statutu Gminy Kleczew
Wykonanie uchwały:
Uchwalono Statut Gminy Kleczew.
11.11.2018
w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki
z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację
przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.
Wykonanie uchwały:
Kwotę 268.000,00 zł przeznaczono na przebudowę i modernizację
oczyszczalni ścieków w Budzisławiu Górnym.
18.10.2018

KADENCJA 2018-2023
106.

I/1/2018

23.11.2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Kleczewie
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107.

I/2/2018

108.

II/3/2018

109.

II/4/2018

110.

II/5/2018

111.

II/6/2018

112.

II/7/2018

113.

II/8/2018

114.

II/9/2018

115.

II/10/2018

116.

II/11/2018

Wykonanie uchwały:
Na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kleczewie wybrano radnego
Macieja Trzewiczyńskiego.
23.11.2018
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
w Kleczewie
Wykonanie uchwały:
Na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kleczewie wybrano radnych
Mariana Kapelę oraz Dariusza Michalaka.
29.11.2018
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Wykonanie uchwały:
Powołano Komisję Rewizyjną oraz ustalono jej skład osobowy.
29.11.2018
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Wykonanie uchwały:
Powołano Komisję Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalono jej skład
osobowy.
29.11.2018
w sprawie powołania stałej Komisji Budżetu i Finansów,
ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
Wykonanie uchwały:
Powołano stałą Komisji Budżetu i Finansów, ustalono przedmiot jej
działania oraz skład osobowy.
29.11.2018 w sprawie powołania stałej Komisji Samorządowej,
ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
Wykonanie uchwały:
Powołano stałą Komisję Samorządową, ustalono przedmiot jej działania
oraz skład osobowy.
29.11.2018
w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, ustalenia
przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
Wykonanie uchwały:
Powołano stałą Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy
Społecznej, ustalono przedmiot jej działania oraz skład osobowy.
29.11.2018
w sprawie powołania stałej Komisji Rolnictwa,
Przedsiębiorczości i Ochrony Środowiska, ustalenia
przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
Wykonanie uchwały:
Powołano stałą Komisję Rolnictwa, Przedsiębiorczości i Ochrony
Środowiska, ustalono przedmiot jej działania oraz skład osobowy.
29.11.2018
w sprawie powołania stałej Komisji Porządku Publicznego,
ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego
Wykonanie uchwały:
Powołano stałą Komisję Porządku Publicznego, ustalono przedmiot jej
działania oraz skład osobowy.
29.11.2018
w sprawie diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych
Wykonanie uchwały:
Ustalono wysokość diet dla radnych oraz zasady zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych.
29.11.2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy
i Miasta Kleczew
Wykonanie uchwały:
Ustalono Burmistrzowi Gminy i Miasta Kleczew wynagrodzenie miesięczne
w następującej wysokości: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.500,00 zł,
dodatek funkcyjny w wysokości 1.500,00,- zł, dodatek za wysługę lat zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
dodatek specjalny w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego w wysokości 1.800,00 zł.
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117.

III/12/2018

118.

III/13/2018

119.

III/14/2018

120.

III/15/2018

121.

III/16/2018

122.

III/17/2018

123.

III/18/2018

124.

IV/19/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Kleczew na 2018 r.
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XLI/377/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na
rok 2018: dochody budżetu ustalono na kwotę 64.339.448,95 zł; wydatki
budżetu ustalono na kwotę 77.839.448,95 zł.
13.12.2018
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2018-2026
13.12.2018

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XLI/376/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.,
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew
na lata 2018-2023
13.12.2018
w sprawie ustalania dopłat do taryfowych grup odbiorców
usług zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących
na terenie Gminy Kleczew
Wykonanie uchwały:
Ustalono dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego
odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Kleczew.
13.12.2018
w sprawie ustalania szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia udzielających
schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Kleczew
Wykonanie uchwały:
Ustalono szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku
wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy
Kleczew.
13.12.2018
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu
udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego
programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Wykonanie uchwały:
Podwyższono do 150 % kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy
w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w
postaci produktów żywnościowych albo świadczenia rzeczowego dla osób
i rodzin wymienionych w załączniku do uchwały Nr 140 Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2019-2023 z dnia 15 października 2018 r.
(M. P., poz. 1007).
13.12.2018
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Wykonanie uchwały:
Określono szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady
tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz wymogi formalne, jakie
muszą spełniać składane projekty uchwał.
13.12.2018
w sprawie ustalania zasad udzielania dotacji celowej dla
spółek wodnych trybu postępowania w sprawie udzielania
dotacji oraz sposobu jej rozliczania
Wykonanie uchwały:
Ustalono zasady udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, tryb
postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania.
28.12.2018
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy i Miasta
Kleczew na 2018 rok
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125.

IV/20/2018

126.

IV/21/2018

127.

IV/22/2018

128.

IV/23/2018

129.

IV/24/2018

130.

IV/25/2018

131.

IV/26/2018

Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XLI/377/2017 Rady Miejskiej w Kleczewie
z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Kleczew na
rok 2018: dochody budżetu ustalono na kwotę 63.876.053,11 zł; wydatki
budżetu ustalono na kwotę 77.376.053,11 zł.
28.12.2018
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew na lata 2018-2026
Wykonanie uchwały:
Dokonano zmian w Uchwale Nr XLI/376/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.,
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy i Miasta Kleczew
na lata 2018-2023:
Zmieniono Załącznik Nr 1 do WPF pn. „Wieloletnia prognoza finansowa”;
Zmieniono Załącznik Nr 2 do WPF pn. „Wykaz przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej”.
28.12.2018
w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych
komisji Rady Miejskiej w Kleczewie
Wykonanie uchwały:
Zatwierdzono roczne plany pracy stałych komisji Rady Miejskiej
w Kleczewie.
28.12.2018
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania
dotacji z budżetu Gminy Kleczew na montaż nowego lub
zmianę systemu ogrzewania mającego na celu
zmniejszenie emisji spalin
Wykonanie uchwały:
Zmieniono Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy Kleczew na
montaż nowego lub zmianę systemu ogrzewania mającego na celu
zmniejszenie emisji spalin.
28.12.2018
w sprawie ustalania wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2018
Wykonanie uchwały:
Ustalono wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku
budżetowego 2018 na łączną kwotę 1.856.666,42 zł. Określono ostateczny
termin dokonania wydatków na 30 czerwca 2019 r.
28.12.2018
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na
przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w
Budzisławiu Górnym.
Wykonanie uchwały:
Zmieniono transze kwoty zaciąganej pożyczki na 2018 rok i 2019 rok.
28.12.2018
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Zgromadzenia
Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego
Wykonanie uchwały:
Wyznaczono przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Związku Gmin
Powidzkiego Parku Krajobrazowego na okres kadencji 2018-2023.
28.12.2018
w sprawie wystąpienia Gminy Kleczew ze Stowarzyszenia
Europejskie
Centrum
Ochrony
Środowiska
Stowarzyszenie Inicjatyw Ekologicznych
Wykonanie uchwały:
Gmina Kleczew wystąpiła ze Stowarzyszenia Europejskie Centrum Ochrony
Środowiska - Stowarzyszenie Inicjatyw Ekologicznych.
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V. Budżet obywatelski
Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach
którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części
wydatków budżetu gminy.
Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione
w uchwale budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały
budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych
w ramach budżetu obywatelskiego.
W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu
obywatelskiego jest obowiązkowe, w pozostałych gminach instytucja ta ma charakter
fakultatywny.
W roku 2018 w Gminie Kleczew budżet obywatelski nie funkcjonował.
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VI.

Oświata i wychowanie

Zadania i kompetencje organu prowadzącego wynikającego z przepisów prawa
oświatowego (art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996) w zakresie:
1. Zatwierdzania arkuszy organizacji pracy szkoły.
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zatwierdził arkusze i aneksy do arkusza organizacji
pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018 dla 5 jednostek oświatowych:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Arkadego Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym,
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Wandy Chotomskiej w Kleczewie,
3) Szkoła Podstawowa im. Józefa Jóźwiaka w Koziegłowach,
4) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złotkowie,
5) Szkoła podstawowa im. Stanisława Staszica w Sławoszewku.
Na podstawie zatwierdzonych arkuszy i aneksów organizacji pracy szkół i przedszkoli
w ww. placówkach w roku szkolnym 2017/2018 zatrudnionych było 163 (146,70 etatu)
nauczycieli w tym:
a) dyplomowanych - 105
b) mianowanych - 31
c) kontraktowych - 21
d) stażystów - 6
oraz 87 pracowników administracji i obsługi.
Średnie wynagrodzenie nauczycieli od
wynosiło:
a) stażysta - 2 753,74
b) kontraktowy - 3 377,12
c) mianowany - 4 006,14
d) dyplomowany - 5 329,35

1września 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Na ogólną liczbę nauczycieli zatrudnionych w ww. szkołach stopień doktora lub doktora
habilitowanego, dyplom ukończenia studiów magisterskich z przygotowaniem
pedagogicznym - 163 nauczycieli.
W roku

szkolnym

2017/2018

do ww. szkół uczęszczało 1.280 uczniów

(w ubiegłym roku szkolnym 2016/2017 –1.314 uczniów):
Lp.

Jednostka

Liczba uczniów Liczba oddziałów

1

Poniżej „0”

226

13

2

„0”

88

9

3

Szkoły podstawowe

762

52

4

Klasy dotychczasowego gimnazjum

204

9

5

RAZEM

1 280

83

Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych wynikających z ramowych planów
nauczania przeprowadzono we wszystkich placówkach oświatowych tygodniowo 108
godzin zajęć pozalekcyjnych takich jak: koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno49

wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, gry i zabawy ogólnorozwojowe, zajęcia
rekreacyjno-sportowe, doradztwo zawodowe, zajęcia rewalidacyjne, dodatkowo
nadobowiązkowy język niemiecki, koła przedmiotowe, indywidualny program
matematyczny, nauczanie indywidualne, świetlica, logopedia.
Pedagog - 63 godziny tygodniowo w całej gminie.
Liczba godzin ogółem (tygodniowo) we wszystkich placówkach przedstawia się
następująco:
Placówka oświatowa
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budzisławiu Kościelnym

Liczba godzin tygodniowo
643,5
512

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica
w Sławoszewku

191,5

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złotkowie

201,5

Szkoła Podstawowa im. Józefa Jóźwiaka
w Koziegłowach

195,5
w tym 1 oddział integracyjny
w szkole podstawowej i 1 oddział
integracyjny w oddziale przedszkol.

Liczba godzin pracy bibliotek szkolnych:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie – 60 godzin
2) Zespól Szkolno-Przedszkolny w Budzisławiu Kościelnym – 60 godzin
3) Szkoła Podstawowa w Sławoszewku – 12 godzin
4) Szkoła Podstawowa w Złotkowie – 10 godzin
5) Szkoła Podstawowa w Koziegłowach – 11 godzin.
2. Dowożenie uczniów do szkół.
W roku szkolnym 2017/2018 dowożono 429 oraz zwracano koszty dowozu
średnio
1 ucznia niepełnosprawnego i jego opiekunów. Miesięczny średni koszt dowozu
jednego ucznia wyniósł ok. 81,37 zł. (w tym uczniów niepełnosprawnych).
3. Nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
W roku szkolnym 2017/2018 organ prowadzący powołał komisje egzaminacyjne
i nadał stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie -1 nauczyciel
2) Zespól Szkolno-Przedszkolny w Budzisławiu Kościelnym – 1 nauczyciel
3) Szkoła Podstawowa w Sławoszewku – 1 nauczyciel
4) Szkoła Podstawowa w Złotkowie – 1 nauczyciel
5) Szkoła Podstawowa w Koziegłowach – 1 nauczyciel.
4. Prowadzenie sprawozdawczości i rozliczania dotacji.
W roku szkolnym 2017/ 2018 wykonano sprawozdania:
1) System Informacji Oświatowej – stan na: 10 września 2017r., 30 września 2017r.,
31 marzec 2018r.,
2) Sprawozdanie z wykonania wydatków miesięczne, kwartalne i półroczne,
3) Sprawozdanie z dochodów miesięczne, kwartalne i półroczne,
4) Sprawozdania z rozliczenia dotacji:
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a) na realizację rządowego programu pomocy uczniom 2017 r. dofinansowanie
zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla
dzieci – skorzystało 967 uczniów (130 556,44 zł),
b) wypłacono stypendia naukowe w szkołach podstawowych w ilości 62 oraz
w gimnazjach w ilości 61, co stanowiło kwotę 47.500,00 zł,
c) wypłacono stypendia sportowe w szkołach podstawowych w ilości 79 oraz
w gimnazjach w ilości 49, co stanowiło kwotę 42.450,00 zł,
d) dotacja przedszkolna – 305.960,46 zł,
e) wyprawka szkolna – 175,00 zł (ZSP Kleczew),
f) dotacja na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt –
18.260,89 zł (ZSP Kleczew, ZSP Budzisław Kościelny, SP Sławoszewek,
SP Koziegłowy, SP Złotków),
g) dotacje „Aktywna Tablica” – 28.000,00 zł (ZSP Kleczew, SP Koziegłowy),
h) przeznaczonej na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy
stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - skorzystało 52 uczniów,
co stanowi kwotę 19.256,00 zł (dotacja) +wkład własny gminy – 4.954,20 zł
i) przeznaczonej na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników:
- na naukę zawodu skorzystało w okresie:
36-miesięcznym – 15 pracodawców,
35-miesiecznym – 1 pracodawca,
22-miesięcznym – 1 pracodawca,
13-miesięcznym – 2 pracodawców ,
- na przyuczenie do wykonywania określonej pracy skorzystało w okresie:
21-miesięcznym – 2 pracodawców.
Kwota dotacji otrzymana i przekazana pracodawcom 150.514,20 zł (decyzje wydane
od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 r.).
Wszystkie sprawozdania wykonano w terminie i przekazano odpowiednim instytucjom.
5. Szczegółowy
placówkach:

wykaz

przyznanego

stypendium

w

poszczególnych

Stypendium naukowe:
ilość uczniów
400 zł (SP), 450 zł (oddz. gim.)

Stypendium sportowe
(ilość uczniów)
300 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kleczewie

22
(8 800,00)

36
(10 800,00)

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Budzisławiu Kościelnym

23
(9 200,00)

28
(8 400,00)

Szkoła Podstawowa w Sławoszewku

4
(1 650,00)

0
(00,00)

Szkoła Podstawowa w Koziegłowach

4
(1650,00)

15
(4 500,00)

Szkoła Podstawowa w Złotkowie

9
(3 800,00)

0
(00,00)

Odział gimnazjalny w Kleczewie

26
(7 800,00)

27
(12 150,00)

Odział gimnazjalny w Budzisławiu
Kościelnym

35
(14 600,00)

22
(6 600,00)

Placówka oświatowa
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6. Szczegółowy wykaz przyznanego stypendium socjalnego na cele
edukacyjne:
Placówka oświatowa

Ilość uczniów

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kleczewie

13

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Budzisławiu
Kościelnym

9

Szkoła Podstawowa w Sławoszewku

3

Szkoła Podstawowa w Koziegłowach

3

Szkoła Podstawowa w Złotkowie

1

Oddziały gimnazjalne w Kleczewie

7

Szkoły ponadgimnazjalne

14

Pozostałe szkoły

1

Razem:
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7. Prowadzenia nadzoru nad działalnością szkół w zakresie spraw
finansowych i administracyjnych od 1 września 2017 do 31 grudnia 2018 r.
Biuro Obsługi Szkolnictwa, od 1 stycznia 2017 r. Centrum Usług Wspólnych
W ramach tego zadania nadzorowano:
1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz
pozyskanymi przez szkołę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także
gospodarowanie mieniem
2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy pracowników i uczniów,
3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły,
4) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
8. Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
w budżecie gminy tworzona jest rezerwa na doskonalenie zawodowe nauczycieli
w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli. W roku 2016 - 0,5% przeznaczono na to zadanie kwotę 33.400,00 zł, w roku 2017 – 1% zabezpieczono kwotę – 77.399,00 zł, 2018 r. – 1% 79.160,00 zł.
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9. Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018
TABELA PORÓWNAWCZA ŚREDNICH WYNIKÓW PROCENTOWYCH UZYSKANYCH
w sesji wiosennej 2018 r. przez uczniów oddziałów gimnazjalnych
- ZSP, Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kleczewie
Średnia
szkoły
Zakres
przedmiotów
humanistycznych
Zakres
przedmiotów
matematycznoprzyrodniczych
Zakres j. obcy
nowożytny j. angielski
Zakres j. obcy
nowożytny j. niemiecki

Historia
i WOS

54,62

J. polski

64,78

Przedmioty
przyrodnicze

48,63

Matematyka

51,70

Poziom
podstawowy
Poziom
rozszerzony
Poziom
podstawowy

54,30
38,85
25,00

Średnia
gminy

Średnia
powiatu

Średnia
wojewódz.

Średnia
okręgu

55,90

54,24

58,05

57,29

65,39

62,92

65,87

65,51

51,33

55,06

52,01

47,62

50,48

53,54

57,43

66,47

35,61

39,10

50,43

42,00

44,61

50,02

49,21

54,35
49,68
66,47
51,29
51,69

Poziom
rozszerzony

TABELA PORÓWNAWCZA ŚREDNICH WYNIKÓW PROCENTOWYCH UZSKANYCH
w sesji wiosennej 2018 r. przez uczniów oddziałów gimnazjalnych
- ZSP, Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Budzisławiu Kościelnym

Zakres
przedmiotów
humanistycznych
Zakres
przedmiotów
matematyczno przyrodniczych
Zakres j. obcy
nowożytny j. angielski
Zakres język obcy
nowożytny - język
niemiecki

Średnia
szkoły

Średnia
gminy

Średnia
powiatu

Średnia
wojewódz.

Średnia
okręgu

Historia
i WOS

58,20

55.90

54,24

58,05

57,29

J. polski

66,49

65,39

62,92

65,87

65,51

Przedmioty
przyrodnicze

50,26

49,21

51,33

55,06

54,35

Matematyka

52,57

52,01

47,62

50,48

49,68

52,15

53,54

57,43

66,47

66,47

29,61

35,61

39,10

50,43

51,29

Poziom
podstawowy

59,00

42,00

44,61

50,02

51,61

Poziom
rozszerzony

-

-

-

-

-

Poziom
podstawowy
Poziom
rozszerzony
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VII. Kultura, sport i rekreacja
Sprawozdanie z działalności
w Kleczewie za rok 2018

Miejsko-Gminnej

Biblioteki

Publicznej

Najważniejsze zadania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie
to promocja wiedzy, upowszechnianie czytelnictwa, propagowanie ambitnej literatury,
kształtowanie umiejętności oceny i selekcji informacji, profesjonalna pomoc dla osób
uczących się i szukających rzetelnej informacji. Duże znaczenie ma także edukacja
kulturalna, którą biblioteka prowadzi w oparciu o różnorodne formy. Organizuje
spotkania autorskie, promocje książek, koncerty piosenki poetyckiej, lekcje
biblioteczne i warsztaty. Swoje miejsce mają tu miłośnicy podróży, artyści ludowi,
miłośnicy historii. Zapewniając dostęp do edukacji, informacji i kultury poprzez
tradycyjne i multimedialne zbiory oraz przyjazne, oparte o nowoczesne technologie
usługi, biblioteka pomagam mieszkańcom Kleczewa i regionu w zdobywaniu wiedzy,
po to by wzbogacić ich życie. Książnica kleczewska jest otwarta na współpracę
z organizacjami, instytucjami i firmami, którym zależy na tworzeniu nowoczesnej
i atrakcyjnej oferty kulturalnej i edukacyjnej.
Podstawę działania MGBP stanowią jej zbiory biblioteczne. Pozyskiwanie nowych
wydawnictw następuje poprzez zakup ze środków budżetowych biblioteki, dotacji
celowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz drogą darów
przekazywanych na rzecz biblioteki. W 2018 roku biblioteka dysponowała
księgozbiorem o wielkości 52 933 woluminów (40 905 – biblioteka w Kleczewie; 12.028
– filia w Budzisławiu Kościelnym). W 2018 r. było zapisanych 1010 czytelników.
Księgozbiór biblioteki jest od stycznia 2018 r. w 100% skomputeryzowany, co
ułatwia obsługę czytelników, a przede wszystkim umożliwia szybszy dostęp do
katalogu bibliotecznego.
Oprócz codziennej pracy z czytelnikami, biblioteka prowadzi pracę kulturalnooświatową. Dużą popularnością cieszą się spotkania ze znanymi twórcami kultury
i ciekawymi ludźmi. Należy wymienić chociażby spotkania z Szymonem Hołownią i ks.
Łukaszem Piórkowskim (2017) czy Krzysztofem Rutkowskim (2018), a 2018 rok
zakończył się spotkaniem z Alkiem Rogozińskim – autorem popularnych kryminałów. Z
regionalnych twórców, z którymi współpracuje biblioteka, należy wymienić chociażby
spotkania z poetami: Danutą Olczak, Renatą Grześkowiak i Pawłem Kuszczyńskim, czy
muzykiem i wokalistą Sławomirem Pilarskim (Dzień Kobiet w filii w Budzisławiu
Kościelnym).
W 2018 roku powołany został przy bibliotece we współpracy z Wyższą Szkołą Kadr
Menedżerskich w Koninie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Inauguracja Roku
Akademickiego odbyła się 1 października 2018 roku. Należy również dodać, że w 2018
roku nasza placówka współpracowała z kleczewskim Oddziałem Civitas Christiana
(m.in. wspólnie organizowaliśmy wystawę fotograficzną prezentującą drewniane
kościoły w Wielkopolsce), Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych (chociażby wspólna
akcja śpiewania hymnu narodowego 9 listopada, lekcje biblioteczne i prelekcje
historyczne, udział artystycznie uzdolnionej młodzieży w naszych wydarzeniach),
szkołami podstawowymi i oddziałami przedszkolnymi z gminy Kleczew (chociażby
udział uczniów i opiekunów w konkursie „Wydaję swoją pierwszą książkę”, lekcje
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biblioteczne w Kleczewie
i rękodzielnicze).

i

Budzisławiu

Kościelnym,

warsztaty

plastyczne

Wartościową formą propagowania literatury jest „Narodowe Czytanie”. Szerokim
echem odbiła się ostatnia akcja, czyli czytanie „Przedwiośnia”. Włączyli się bowiem do
niej motocykliści, którzy wspólnie z mieszkańcami Kleczewa czytali fragmenty powieści
Stefana Żeromskiego, a następnie zwartą kolumną przejechali do Budzisławia
Kościelnego na przygotowany dla nich piknik. Warto dodać, że o kleczewskim czytaniu
wspomniała pani prezydentowa Agata Duda podczas otwarcia „Narodowego Czytania”.
Czytanie „Przedwiośnia” zorganizowała także filia w Budzisławiu Kościelnym. Akcję
wparł p. Wojciech Siedlecki – aktor Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie i jednocześnie
mieszkaniec naszej gminy.
Od grudnia 2017 r. do listopada 2018 r. biblioteka realizowała dla uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych projekt „Bohaterowie Niepodległej”, który został
certyfikowany przez Biuro Programu Niepodległa oficjalnym logiem ogólnopolskich
obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Co miesiąc młodzież szkolna
poznawała sylwetki wybitnych Polaków, którzy przyczynili się do odzyskania
i utrwalenia niepodległości Polski.
Z tej okazji biblioteka także przygotowała trzy wystawy: „Drogi do
Niepodległości”, „Sto pamiątek na stulecie Niepodległości” i „Historia wizerunku Orła
Białego”. Pierwszej wystawie towarzyszyły prelekcje i spotkania historyczne, druga
z kolei otwarta została z okazji odsłonięcia 23 czerwca 2018 roku przy bibliotece
pomnika Józefa Piłsudskiego. Wystawę „Sto pamiątek na stulecie Niepodległości”
biblioteka przygotowała we współpracy z mieszkańcami gminy Kleczew. Ich rodzinne
zbiory, dotyczące okresów, w których Polacy walczyli o wolność, stały się podstawą
przygotowanej wystawy. Ostatnia wystawa, dotycząca herbu i godła Polski, opatrzona
była komentarzem prof. UAM dr. hab. Piotra Gołdyna, który 14 listopada spotkał się
z mieszkańcami Kleczewa. Z myślą o wydarzeniach sprzed stu lat została wydana przez
bibliotekę książka dr. Ryszarda Głoszkowskiego pt. „Dwór rodziny Lutostańskich
w Nieborzynie. Symbol stulecia niepodległości Małej Ojczyzny”.
23 czerwca przed odsłonięciem popiersia marszałka Piłsudskiego odbył się
współorganizowany przez bibliotekę piknik patriotyczny.
Ważną płaszczyzną działalności biblioteki jest organizowanie wystaw. Obydwie
placówki biblioteczne mają się czym pochwalić. Organizowały wiele wystaw, które
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Na przykład była to wystawa „Kleczewska
biblioteka w starych dokumentach” – zorganizowana z okazji przypadającego w 2018
roku jubileuszu 70-lecia powstania biblioteki. W murach biblioteki gościły także
wystawy malarskie, fotograficzne czy rękodzieła artystycznego.
Biblioteka kładzie duży nacisk na edukację i przygotowanie małych dzieci do
wczesnych kontaktów z książkami. W tym celu biblioteka współpracowała ze szkołami
podstawowymi z terenu gminy Kleczew oraz Świetlicą Środowiskową Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci. Dla najmłodszych organizowane były także różne warsztaty, m.in.
wikliniarskie, malarskie, garncarskie.
W 2018 r. warsztaty rękodzielnicze były realizowane ramach projektu „Made in
Poland – rękodzieło od A do Z”. Projekt ten został zgłoszony do konkursu
„Proekologiczne i prokulturowe działania w ramach rozwoju Województwa
Wielkopolskiego”. Pomysł na projekt i jego realizacja spodobały się Kapitule Konkursu,
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która nagrodziła kleczewską bibliotekę. Wcześniej także kleczewska książnica zgłaszała
swoje projekty do tego konkursu. W 2017 roku był projekt „Region koniński – dodaj
do ulubionych”, za który otrzymała nagrodę. Wcześniej, w latach 2014-2016,
nagradzane były projekty realizowane przez filię w Budzisławiu Kościelnym. Były to
projekty: „Powrót do przeszłości i tradycji”, „Ocalmy od zapomnienia” oraz „Mały i duży
ochronie środowiska się przysłuży”.
W 2018 roku książnica kleczewska obchodziła jubileusz 70-lecia powstania.
Z tej okazji w maju odbyła się konferencja dla bibliotekarzy z regionu konińskiego. Był
to znakomita sposobność, aby szeroko omówić działalność biblioteki i zaprezentować
jej wpływ na życie społeczno-kulturalne gminy i miasta Kleczew. Konferencję zakończył
wykład dr. hab. Artura Jazdona z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Konferencja
była dofinansowana ze środków Starostwa Powiatowego w Koninie. Z kolei w czerwcu
biblioteka zorganizowała „urodzinowy” piknik rodzinny. Gwiazdą pikniku był piosenkarz
Andrzej Cierniewski.
Jubileusz biblioteki był także tematem kolejnego realizowanego projektu. Brała
w nim udział młodzież szkolna z Kleczewa. Projekt „Siedemdziesiąt kadrów na
siedemdziesięciolecie Biblioteki” był finansowany z programu „Równać Szanse” PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.
Dużą rolę w propagowaniu czytelnictwa i życia kulturalnego odgrywa Filia
Biblioteczna w Budzisławiu Kościelnym. Działania te aktywizują lokalną społeczność,
w chociażby takich przedsięwzięciach jak odbywające się corocznie od 2012 roku
konkursy: na tradycyjne ciasto wielkanocne i na tradycyjny bukiet zielny czy
Budzisławski Jarmark Twórczości Ludowej, Noce Muzeów, Noce Bibliotek czy Dni
Wiatru. W 2018 roku odbyły się już siódme edycje tych ważnych dla mieszkańców
Budzisławia Kościelnego imprez.
Należy w tym miejscu dodać, że od 2011 r. biblioteka zarządza
odrestaurowanym dziewiętnastowiecznym wiatrakiem, który zlokalizowany jest na
terenie budzisławskiej filii. W związku z tym, poszerzyła się działalność placówki
o zagadnienia krajoznawcze oraz dotyczące dziedzictwa kulturowego wsi polskiej.
Zainteresowanie działalnością filii w tym aspekcie jest również bardzo duże.
Wiatrak cieszy się niesłabnącą popularnością. Stąd też zarówno władze samorządowe
Kleczewa, jak i kierownictwo biblioteki dokładają starań, aby miejsce to było atrakcyjne
dla przyjezdnych. Spowodowało to, że teren wokół wiatraka i filii został ogrodzony
i dostosowany na potrzeby edukacji ekologicznej – w 2018 roku powstała edukacyjna
ścieżka pszczelarska. W 2018 roku z możliwości oprowadzania po wiatraku i terenie
przy filii skorzystało ponad 1300 osób. Były to wycieczki szkolne z różnych stron
Wielkopolski, a nawet Krakowa, oraz wizyty indywidualne turystów, którzy w okresie
wiosenno-letnim przebywają nad Jeziorem Budzisławskim i Jeziorem Powidzkim.
Ofertę turystyczną biblioteka koordynuje z Zespołem Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego (w tym z Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej w Lądzie).
W roku 2018 kleczewska Biblioteka była współorganizatorem Gminnej
Inauguracji Roku Kulturalnego 2018/2019. Była to okazja, aby podziękować
czytelnikom i osoby wspierające placówkę. Pamiątkowe statuetki otrzymało osiem
osób.
Działalność MGBP w Kleczewie jest doceniana przez władze samorządowe
Kleczewa i powiatu konińskiego. Wyrazem tego była nominacja placówki za działalność
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na rzecz rozwoju powiatu konińskiego w 2018 roku. Biblioteka została zgłoszona
w kategorii „Kultura” i znalazła się w ścisłej czwórce finalistów.
Sprawozdanie z działalności
w Kleczewie za rok 2018:

Miejsko-Gminnego

Ośrodka

Kultury

6 styczeń – Nowy rok 2018 rozpoczął się koncertem „Leć kolędo ,leć”, gdzie
zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kleczewie i zespoły działające przy
Domu Kultury: Centrum 33 , Dixie 33 , Studio Piosenki.
12 styczeń – Zespól Centrum 33 zdobywa wyróżnienie na 21 Przeglądzie Twórczości
Bożonarodzeniowej Anioły 2018 . Efektem jest płyta wydana przez CKiS w Koninie, na
której znajdują się pastorałki w wykonaniu zespołu Centrum 33.
14 styczeń – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie co roku jest
organizatorem charytatywnej imprezy jaką jest WOŚP. W tym roku kwestowało na
rzecz Orkiestry 100 wolontariuszy z terenu Gminy. Odbyło się wiele licytacji: gadżetów
WOŚP jak również przedmiotów, które dostarczyły nam osoby o wielkim sercu. Na
scenie zagościły zespoły działające przy Domu w Kleczewie: Orkiestra Dęta , Kapela
Podwórkowa „Pod Rydlem” , Studio Piosenki , Centrum 33 oraz dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Sławoszewku.
11 luty - Koncert noworoczny 3 Orkiestr Dętych. Na scenie zagościły orkiestry
z Brzeźna, Kramska i oczywiście Kleczewa. Na scenie zagrało 100 muzyków na 100lecie Odzyskania Niepodległości.
10-23 luty Ferie Zimowe każdego roku oferujemy cykl zabaw dla dzieci z terenu
Gminy Kleczew podczas ferii zimowych, odwiedzając kolejne miejscowości. W tym roku
gościliśmy w Sławoszewku, Woli Spławieckiej, Jabłonce i Słowikach. Karnawałowe
zabawy to święty Mikołaj z worem prezentów, konkursy, wspólne tańce i pląsy.
Oczywiście te wszystkie zabawy nie odbyłyby się bez pomocy Pań z Kół Gospodyń
Wiejskich, które przygotowują dla dzieciaków niesamowite smakołyki w postaci
rogalików, pączków, czasami ciepłego posiłku. Gościnność i serce jakie okazują jest
bezcenne, zawsze można liczyć na ogromne zaangażowanie z ich strony. Ferie zimowe
to również bal kostiumowy dla dzieci, warsztaty gry na bębnach afrykańskich, występ
teatru lalek „Igraszka” i wykonywanie przez dzieci lalek teatralnych, zajęcia taneczne,
przedstawienie „Wesołe laboratorium prof. Albercika”. W okresie ferii odbyły się
również zajęcia plastyczne Decoupage w świetlicach na terenie Gminy: w Jabłonce,
w Marszewie, w Sławoszewie, w Nieborzynie i w Kleczewie. Uruchomiliśmy też kino
„Zachęta” gdzie można było obejrzeć klasyczne filmy i bajki dla dzieci np. Tajemnica
Szyfru Marabuta.
4 marzec – I Gala Piosenki Biesiadnej. Program w całości przygotowany przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie. Widzowie mogli usłyszeć piosenki
o tematyce biesiadnej w wykonaniu zespołów działających przy Domu Kultury (Kapela
Pod Rydlem, Centrum 33, Studio Piosenki). Podczas koncertu odbyła się licytacja
gadżetów ofiarowanych przez ludzi o wielkim sercu. Zebrane fundusze zostały
przekazane dla chorej Zosi mieszkanki Kleczewa.
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11 Marzec – koncert z okazji Dnia Kobiet . Kleczewską scenę zajęli artyści Teatru
Muzycznego z Poznania w programie „Powróćmy jak za dawnych lat” – wieczór starych
melodii. Tak właśnie było, bajkowo, sentymentalnie, romantycznie podczas koncertu
z okazji Święta Kobiet w Centrum Kultury w Kleczewie. Niedzielny wieczór godz. 18.00,
sala wypełniona po brzegi publicznością, wspaniałą publicznością, która żywo
reagowała na piosenki płynące ze sceny.
23 marzec –
MIXMEDIOWĄ.

Rodzinne

warsztaty

wielkanocne.

Ozdabianie

jajek

metodą

24 marzec – Kapeliada. Koncert, na którym zagościły kapele Podwórkowe
z Kazimierza Biskupiego „Z kopyta” „Kraciaki” z Goliny , Kramska Kapela Podwórkowa
i Pod Rydlem z Kleczewa.
25 marzec – Rodzinna Niedziela. „Na pustyni i na morzu. Opowieść o życiu w Azji.
Spotkanie z Anna Jaklewicz i film animowany dla dzieci „Sposób na wakacje Bolka
i Lolka” .
Konkurs Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej – Kartka Wielkanocna, Pisanka i Palma
Wielkanocna. Prace w formie wystawy prezentowane są w Centrum Kultury w czasie
Wielkiego Tygodnia. Dom Kultury pragnie kultywować tradycję Świąt Wielkiej Nocy,
zwłaszcza, że prace, które trafiają na proponowane świąteczne wydarzenia wykonane
są różną techniką, niezwykle piękne, estetyczne i pracochłonne.

20 kwietnia – I Gminny Festiwal Piosenki „Rozśpiewani”. Udział w Festiwalu był dla
wykonawców i opiekunów artystyczną przygodą, możliwością zdobycia nowych
doświadczeń, promocją młodych wykonawców i placówek oświatowych biorących
udział w Konkursie: Szkoła Podstawowa im. Józefa Joźwiaka w Koziegłowach, Szkoła
Podstawowa im. Stanisława Staszica w Sławoszewku, Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Kleczewie, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Budzisławiu Kościelnym, Szkoła
Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złotkowie.
24 kwietnia – Rodzinna Niedziela. Występ iluzjonisty Łukasza Podymskiego i film
animowany dla dzieci „Coralgol i cudowna walizka”.
Majowy weekend - 1 maja piknik rodzinny nad jeziorem Stępa z atrakcjami dla dzieci
i dorosłych oraz występami artystycznymi zespołów działających przy Domu Kultury
zakończony pierwszą majówką.
- 3 maja
koncert z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Występy artystyczne
zespołów: Centrum 33, Studia Piosenki i nowo powstałego zespołu Pań z Kół
Gospodyń Wiejskich „Wesoła Gromada”. Rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego
„Święto Flagi i uroczyste wręczenie nagród przez władze samorządowe za najpiękniej
wykonaną pracę.
27 maja – Rodzinna Niedziela . Koncert „Uśmiechnij się Mamo”. Na scenie kina
„Zachęta” wystąpili młodzi wykonawcy z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Budzisławiu Kościelnym i Studia Piosenki Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kleczewie.
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2 czerwiec - Integracyjny Dzień Dziecka. Impreza odbyła się na placu przy hali
sportowo-widowiskowej przy ulicy Białobrodzkiej w Kleczewie. Konkursy, zabawy,
malowanie twarzy, samolotowa loteria, ciepły posiłek dla wszystkich uczestników, to
tylko niektóre atrakcje tego popołudnia.
4 czerwca - Międzypowiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Tanecznych to na stałe
już wpisana impreza do wydarzeń kulturalnych jakie mają miejsce w Kleczewie. W tym
roku udział wzięło prawie 600 dzieci i młodzieży z różnych formacji tanecznych.
Rozpoczyna go piękny barwny korowód ulicami miasta a następnie prezentacje
zespołów, które odbywają się już w sali Centrum Kultury. Przegląd organizujemy przy
współpracy ze Starostem Powiatowym w Koninie.
7 czerwca – Warsztaty ozdabiania przedmiotów metoda mixmediową.
8 czerwca – Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Europejskiej w kinie „Zachęta” Udział
wzięło 26 wykonawców z 3 powiatów.
8 czerwca – Warsztaty Decoupage dla dzieci.
10 czerwca – Kleczew Dance Festiwal. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury był jednym
ze współorganizatorów.
11 czerwca - I Prezentacje Artystyczne Szkół z terenu Gminy Kleczew. Zwykle bywa
tak, że to Centrum Kultury w Kleczewie zakłada formę w jakiej uczniowie prezentują
się, są to np. konkursy: piosenki, recytatorskie czy plastyczne. Tym razem to placówki
szkolne same dokonywały wyboru z czym wystąpią i w jakiej formie się zaprezentują.
Mogliśmy podziwiać więc przedstawienie teatralne, skecze, piosenki, chór, tańce.
Wszystkie prezentacje były na wysokim poziomie, a mali i duzi artyści, którzy wystąpili
,wyzwalali w publiczności różne emocje. Dziękujemy wszystkim za udział w tym
przedsięwzięciu, zwłaszcza, że to wydarzenie na stałe zapisze się kalendarzu imprez
kulturalnych Centrum Kultury w Kleczewie. Wspaniałe przedstawienie „Szewczyk
Dratewka” SP Koziegłowy, „Myśli nie uczesane „ to prezentacja uczniów SP Budzisław
Kościelny, skecz, taniec i piosenka - SP Sławoszewek, „Usypmy ziarnko fantazji,
dolećmy aż do gwiazd” – prezentacja SP Kleczew oraz skecz i piosenki w wykonaniu
SP Złotków.
14-28 czerwca – Strefa Kibica w Kinie „Zachęta”. Zaprosiliśmy kibiców do wspólnego
oglądania na dużym ekranie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej.
22-24 czerwca – Dni Kleczewa. Noc Świętojańska wraz z obrzędem świętojańskim
w wykonaniu uczniów zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Budzisławia Kościelnego
i konkursami: na najpiękniej wypleciony wianek świętojański o tematyce 100-lecia
odzyskania niepodległości i na najsmaczniejszy wypiek drożdżowy. To także pokaz
ratownictwa medycznego w wykonaniu strażaków z jednostki OSP Kleczew, zabawy
i atrakcje dla dzieci ,pokaz sztucznych ogni. Gościem Dni Kleczewa byli: Ania
Dąbrowska i Michał Szpak . W ramach Dni Kleczewa co roku odbywa się w Kleczewie
Międzypowiatowy Przegląd Amatorskich Orkiestr Dętych. Impreza ta skupia w tym
dniu około 600 muzyków z całego regionu. W tym roku w Przeglądzie uczestniczyło
10 Orkiestr Dętych walczących o statuetkę złotej, srebrnej i brązowej kleczewskiej
wieży, puchary dla najlepszego kapelmistrza, najlepszy zespół mażoretek, najlepszych
solistów i Puchar Nagroda Publiczności, przyznawana przez głosujących w plebiscycie.
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Przegląd Orkiestr to bardzo barwna impreza, niestety w tym roku z uwagi na deszcz,
impreza odbyła się w hali sportowej.
Pierwsze letnie wyjazdowe pikniki ekipy MGOK. Konkursy, tance, pląsy, smakołyki
przygotowywane przez panie z KGW w danej miejscowości, w której gościliśmy, tak
w skrócie można zrelacjonować nasze wyjazdowe tournée po Gminie Kleczew.
W czerwcu gościliśmy w Józefowie i Marszewie.
Lipiec i sierpień – Lato z Domem Kultury
W Centrum Kultury odbywały się zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne i komputerowe.
Dla kinomanów poranki filmowe w kinie „Zachęta”.
6 lipiec – warsztaty Decoupage w Sali OSP w Budzisławiu Kościelnym.
7 lipiec – Piknik Rodzinny w Budzisławiu Kościelnym zorganizowany wspólnie z OSP,
Radą Sołecką i Kołem Gospodyń Wiejskich. W programie znalazły się bezpłatne
atrakcje, animacje dla dzieci, degustacje potraw i smakołyków, Biesiada Ogniskowa,
koncert zespołu 2MAGIC, Pokaz Ognia i dyskoteka.
14 lipiec – Piknik Rodzinny w Złotkowie. Zorganizowany wspólnie z OSP i Zarządem
Gminnym ZOSP RP. Wśród atrakcji Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP
z terenu Gminy Kleczew w stylu dowolnym, KONCERT DUETU ANDRE I KARINA.
Wieczór zakończyła dyskoteka.
14 lipiec – Udział Kapeli Pod Rydlem w Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel
Podwórkowych w Świeciu nad Wisłą. Nasza kapela zdobyła wyróżnienie.
29 lipiec – Koncert Muzyki Religijnej w kinie „Zachęta”. Wystąpiły: Centrum 33
i zespół Wesoła Gromada.
W miesiącu sierpniu Centrum Kultury gościło grupę dzieci z Ukrainy z opiekunami,
dokładnie z Koziatynia, która przybyła do Kleczewa na zaproszenie władz
samorządowych. Dzieci krzewią na Ukrainie kulturę polską poprzez śpiew i taniec
i należą do zespołu ludowego Podolski Kwiat. Podczas tygodniowego pobytu dzieci
uczestniczyły w warsztatach tańca ludowego w Centrum Kultury, zwiedzały i aktywnie
uczestniczyły w naszym kulturalnym życiu. Przez cały pobyt pracownicy Centrum
Kultury sprawowali opiekę nad grupą.
18 sierpnia – Piknik Rodzinny w Jabłonce zorganizowany przy współpracy OSP i KGW.
Były atrakcje, animacje dla dzieci i dorosłych, degustacja potraw, występ zespołu
COCO AFRO i dyskoteka.
26 sierpnia – Dożynki – Gminne Święto Plonów.
8 września – Dzień Ziemniaka Piknik Rodzinny. Impreza, która kończy letnie pikniki
jest święto Ziemniaka, od wielu lat odbywa się w miejscowości Sławoszewek.
Tradycyjne placki ziemniaczane, konkursy na największą bulwę i najsmaczniejszą
potrawę z ziemniaka, zawody strażaków oldbojów to tylko nieliczne atrakcje w tym
dniu. Podczas tegorocznego święta odbył się również Turniej Sołectw o Puchar
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew, Na scenie zagościły zespoły działające przy M-GOK
Kleczewie, a grupa Fantazja zabawiała dzieci konkursami. Wieczorem scenę zajęła
grupa Alibi a na niebie pojawiło się piękne odbicie wystrzelonych sztucznych ogni.
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Konkurs plastyczny „Mój czworonożny przyjaciel” – Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury ogłosił konkurs plastyczny. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci,
młodzieży i osób dorosłych potrzebami zwierząt.
30 wrzesień – Rodzinna Niedziela - Kleczewski Maraton Talentów. Mogliśmy
podziwiać wokalistów, akrobatów, dzieci tańczące balet, ale także grające na
instrumentach perkusji czy ukulele. Dzieci walczyły o statuetkę Victorii za zajęcie I, II
i III miejsca. Podczas Festiwalu wręczono nagrody w Konkursie plastycznym ‘Mój
czworonożny przyjaciel”. Prace były przepiękne, kolorowe i każda miała opisaną krótką
historię o swoim przyjaciel.
13 październik – udział zespołów MGOK w Jubileuszu Sokoła Kleczew. Aranżacja
i wykonanie Hymnu Sokoła i piosenek klubowych.
14 październik – Inauguracja Roku Kulturalnego. Występy zespołów działających
przy MGOK (Orkiestra Dęta, Kapela Podwórkowa „Pod Rydlem”, Studio Piosenki.
Wręczenie statuetek Przyjaciel Kultury.
19 październik - warsztaty artystyczne „Patriotyczny decoupage”.
26 październik - warsztaty plastyczno-patriotyczne.
26 październik – Projekcja filmów nagrodzonych na 64 Ogólnopolskim Konkursie
Filmów Niezależnych (kino „Zachęta”).
28 październik Festiwal Polskiej Piosenki Filmowej „Piosenki w starym Kinie”. Koncert
zorganizowany został przez M-GOK z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Mimo niesprzyjającej aury (padający deszcz) miejsca w sali Kina tuż
przed godz. 18.00 zaczęła zajmować przybywająca publiczność (co prawda liczyliśmy
na większą frekwencję). Koncert „W Starym Kinie” to piosenki filmowe i kabaretowe
przedwojenne, międzywojnia i powojenne. Znane i lubiane, tryskające dowcipem
i życiową mądrością, opatrzone pięknymi melodiami i tekstami. Mogliśmy więc usłyszeć
wielki przebój Hanki Ordonówny z filmu „Szpieg w masce” piosenkę „Miłość czy
wszystko wybaczy”, czy utwór „Ada, to nie wypada” czy „Na pierwszy znak” i wiele
innych , które do dnia dzisiejszego są wielkimi szlagierami. Wielką niespodzianką i nie
małym zaskoczeniem dla wszystkich, którzy przybyli na koncert t była piosenka pt.
„Zimny drań” zaśpiewana przez Zastępcę Burmistrza p. Stanisława Maciejewskiego
razem z Kapelą Podwórkową „Pod Rydlem”. Wielkie brawa otrzymał p. Maciejewski
za wykonanie tego utworu , ale chyba jeszcze większe za postawę i ogromny dystans
do siebie. Gratulujemy! A na scenie zagościły: połączenie zespołów Kapeli
Podwórkowej „Pod Rydlem” Centrum 33 i Dixie , Patrycja Michalska oraz wokaliści ze
studia piosenki, którzy ćwiczą pod czujnym okiem p. Agnieszki Grzesiak: Wiktoria
Niedziwiedzińska, Szymon Broniszewski, Igor Grzelka ,Jadzia Hyk, Julka Składowska,
Klaudia Jankowska. Na zakończenie wszyscy występujący zaśpiewali stary szlagier,
doskonale wszystkim znany „Umówiłem się z nią na dziewiątą”.
9 listopad - Wielkopolski Konkurs na MONODRAM Kino „Zachęta” 20 Wielkopolski
Konkurs na Monodram „Młodzi Koryfeusze” organizowany przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Kleczewie i Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. MONODRAM - Teatr
Jednego Aktora -to forma sceniczna łącząca słowo, ruch, gest, wykorzystująca
rekwizyt. Aktor monodramu sam tworzy linię dramaturgiczną przedstawienia.
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Formy przekazu wykorzystywane przy realizacji monodramu to między innymi:
inscenizacja wiersza, połączenie słowa z animacją lalki, obrazek sceniczny. Jury ocenia
repertuar, kulturę słowa, grę aktorską, reżyserię, oprawę plastyczną i muzyczną.
9 listopad – Konkurs Piosenki i Pieni Patriotycznej, Konkurs Recytatorski „ Strofy o
Ojczyźnie i Konkurs Plastyczny „Barwy Niepodległości” Przepiękna lekcja historii
ukazana w piosence i wierszu w Centrum Kultury w Kleczewie , w tym roku miały
niezwykły wymiar, bo odbyły się w roku Jubileuszowym jakim jest 100-lecie odzyskania
Niepodległości. Piosenki i pieśni oraz wiersze wielkich polskich poetów zaprezentowane
przez uczestników wprowadziły wszystkich w nostalgiczny, ale jakże radosny nastrój.
W końcu 100 lat istnienia Polski na mapie świata, to niezwykła rocznica, w której
mogliśmy uczestniczyć. . Na scenie zobaczyliśmy 20 prezentacji w Konkursie Piosenki
i 44 prezentacje w Konkursie Recytatorskim.
11 listopad– Koncert z okazji Święta Niepodległości – zespół BENE.
Ogłoszenie Konkursu plastycznego na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową.
6 grudzień – Zabawa Mikołajkowa w Kleczewie . Dom Kultury w Kleczewie właśnie
6 grudnia przygotował dla dzieci mikołajkowe spotkanie, podczas, którego odbyło się
wiele animacji, konkursów z nagrodami i najważniejsze : pisanie listów do św. Mikołaja.
Dzieciaki były zachwycone, zwłaszcza, że Mikołaj przybył do Centrum Kultury, aby
odebrać od dzieci napisane lub namalowane ( od dzieci 3, 4 , 5 letnich) listy i wręczyć
słodkie upominki w postaci czekolady. Bo jak tradycja nakazuje w nocy z 5 na 6 grudnia
należy wyczyścić buty i czekać cierpliwie, aż przyjdzie Mikołaj i wsunie do bucika słodki
upominek. Wszystkie dzieci z ochotą zdejmowały buty , czyściły i cierpliwie czekały
śpiewając piosenkę „To Mikołaj, to Mikołaj święty. To Mikołaj, to Mikołaj niesie nam
prezenty…” . Było bardzo wesoło i świątecznie. Jako organizatorzy, cieszymy się
bardzo, że tak dużo dzieci (około 150) przybyło na to mikołajkowe spotkanie. Dodam
tylko, że po uśmiechniętych buziach uczestników było widać zadowolenie i radość, ale
również my, jako organizatorzy, wspaniale się bawiliśmy.
7 grudzień – Zabawa Mikołajkowa w Budzisławiu Kościelnym . Ekipa Centrum Kultury
w Kleczewie 7 grudnia wyruszyła do Budzisławia Kościelnego, aby spotkać się
z dziećmi z okazji Mikołajek . Organizatorami tego świątecznego wydarzenia byli radni
Rady Miejskiej: p. Dominika Woźniak i p. Adam Chorbiński, Rada Rodziców przy Szkole
Podstawowej w Budzisławiu Kościelnym i Dom Kultury w Kleczewie. Punktualnie
o godz. 17.00, przy zapełnionej po brzegi sali (oczywiście dziećmi i rodzicami)
rozpoczęliśmy pląsy, zabawy z nagrodami: na najdłuższy łańcuch choinkowy, quiz
świąteczny i wiele innych, pisanie listów do Mikołaja, tańce do muzyki świątecznej.
Mikołaj nie zapomniał o dzieciach z Budzisławia i tak jak w Kleczewie przybył po
kolorowe kartki, na które dzieci przelały swoje marzenia odnośnie prezentów
świątecznych. Był wspólny taniec z Mikołajem i słodka czekoladka dla każdego dziecka.
Był również słodki poczęstunek w postaci pysznych pączków. Sponsorami budzi
sławskiego mikołajkowego spotkania byli: Catering „ Grażyna”, Sklep Lewiatan
p. Zdzisława Korzeniewskiego, p. Grzegorz Dobski, Euro-Matpol p. Mateusza
Czkalskiego.
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7 grudzień - Magiczny czas – Warsztaty Mikołajkowe. Decoupage to efektowna
technika zdobnicza polegająca na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną
powierzchnię (drewno, metal, szkło, tkanina, plastik, ceramika) wzoru wyciętego
z papieru lub serwetki papierowej. Pod okiem instruktora p. Małgorzaty Dobrzyckiej
dzieci i rodzice wykonały oryginalne prezenty mikołajkowe i jednocześnie świąteczne
ozdoby , które mamy nadzieję dołączą do ponadczasowych przedmiotów i przetrwają
lata. Wystarczą proste materiały i... dobre pomysły. Każdy uczestnik zajęć stworzył
coś wyjątkowego i niepowtarzalnego dla siebie lub kogoś bliskiego!
16 grudzień - Koncert „Leć kolędo, wysoko”. Grudzień, poza szalonym okresem
przygotowań świątecznych, jest również czasem radosnych, przedświątecznych
spotkań w gronie przyjaciół, współpracowników czy znajomych. Okazją do takiego
spotkania był koncert "Leć Kolędo Wysoko" W programie koncertu znalazły się
przepiękne polskie kolędy, pastorałki, znane utwory świąteczne i przedstawienie
Bożonarodzeniowe które wprowadziły bardzo licznie przybyłą publiczność w atmosferę
bożonarodzeniowych świąt. W Koncercie wystąpili młodzi artyści ze Szkoły
Podstawowej w Sławoszewku i zespoły działające przy MGOK w Kleczewie: Wesoła
Gromada, Studio Piosenki, Centrum 33 i zespół z sekcji nauki gry na gitarze.
Wręczyliśmy nagrody konkursu na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową.
31 grudzień – Bal Sylwestrowy w Centrum Kultury i Sylwester na Targowicy
Centrum Kultury w Kleczewie to także cykliczne zajęcia edukacyjno-artystyczne:
Poniedziałek:
Godz: 15.00 Zajęcia Plastyczne
Godz: 15.00 Zajęcia Wokalno-Instrumentalne
Godz: 16.00 Nauka Tańca Towarzyskiego - Szkoła Tańca Eskudo
Godz: 17.00 Mażoretki
Godz: 17.30 Zajęcia sekcyjne Orkiestra Dęta
Godz: 18.00 Fit&Jump
Godz: 20.00 Orkiestra Dęta
Wtorek:
Godz: 14.00
Godz: 14.15
Godz: 15.00
Godz: 16.00
Godz: 18.00
Godz: 18.30

Klub Seniora Złota jesień
Nauka Gry Na Gitarze
Zajęcia Plastyczne
Nauka Gry Na Instrumentach Perkusyjnych
Zajęcia Yoga
Zumba

Środa :
Godz: 15.00
Godz: 15.00
Godz: 15.00
Godz: 18.00
Godz: 18.00

ZajęciaTaneczne
Zajęcia Plastyczne ( grupa starsza )
Nauka Gry Na Instrumentach Dętych
Fit&Jump
Babiniec ( raz w miesiącu )
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Czwartek:
Godz: 16.00
Godz: 18.00
Godz: 18.30
Godz: 18.00
Godz: 19.30

Civitas Christiana
Zajęcia Yoga
Zumba
Kapela Podwórkowa Pod Rydlem
Centrum 33

Piątek:
Godz: 14.00 Nauka Gry Na Instrumentach Perkusyjnych
Godz: 16.00 Zajęcia Teatralne - "Maska"

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie za
rok 2018:
Imprezy sportowe, które objęte były patronatem Burmistrza Gminy i Miasta
Kleczew:
1) XIV Otwarte Mistrzostwa Gminy Kleczew w unihokeja szkół podstawowych
i gimnazjum o puchar Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew - 20 luty 2018 r. wzięło
w nich udział 12 drużyn z gmin: Kleczew, Golina, Wierzbinek, miejsce: SP
Koziegłowy;
2) Turniej ,,1001 gra" szkół podstawowych klas I - IV i gimnazjum o puchar
Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew - 22 luty 2018 r. Wzięło udział 7 drużyn hala
sportowo-widowiskowa w Kleczewie;
3) Zimowa spartakiada mieszkańców powiatu konińskiego - reprezentacja gminy
Kleczew zajęła II miejsce;
4) Biegi przełajowe z okazji ogólnopolskiej akcji ,,Cała Polska biega" - wzięło udział
w niej 180 uczestników dzieci i młodzież szkolna z terenu gminy Kleczew 19 maja
2018 r.;
5) Memoriał im. Henryka Warwasa - 8 września 2018 r. start i meta na stadionie,
bieg odbył się na dystansie 5 i 10 km oraz nordic walking;
6) Biegi przełajowe z okazji Dnia bez samochodu - 22 września 2018 roku, miejsce:
SP Koziegłowy, udział wzięło 86 uczniów;
7) Turniej Niepodległościowy - udział w zawodach drużyny szkół podstawowych
gminy Kleczew oraz przedstawiciele WTZ Nieborzyn oraz Środowiskowego Domu
Samopomocy ze Ślesina i Fundacja ,,Mielnica” z Konina.
Kalendarz imprez sportowych organizowanych przez OSiR:
Lp.

NAZWA IMPREZY

DATA

LICZBA
UCZESTNIKÓW

1

TURNIEJ OLDBOYÓW W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ
Im. WŁADYSŁAWA EGIERTA

STYCZEŃ

8 ZESPOŁÓW
ok.110 OSÓB

2

TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA KLECZEW
RAMACH FERII ZIMOWYCH

STYCZEŃ

ok. 80 OSÓB
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3

FESTYN KULTURALNO SPORTOWY DLA DZIECI ZE
ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH Z TERENU GMINY
KLECZEW W RAMACH FERII ZIMOWYCH

STYCZEŃ

ok. 60 OSÓB

4

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH O PUCHAR BURMISTRZA
GiM KLECZEW RAMACH FERII ZIMOWYCH

STYCZEŃ

ok. 80 OSÓB

5

MISTRZOSTWA MIESZKAŃCÓW GMINY KLECZEW
W TENISIE STOŁOWYM

LUTY

ok. 80 OSÓB

6

POWIATOWE MISTRZOSTWA SAMORZĄDOWE
W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR BURMISTRZA
GMINY I MIASTA KLECZEW

LUTY

ok. 40 OSÓB

7

SAMORZĄDOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
O PUCHAR BURMISTRZA GMINY I MIASTA KLECZEW

MARZEC

6 ZESPOŁÓW
ok. 60 OSÓB

9

PIKNIK JEŹDZIECKI W SKOKACH PRZEZ
PRZESZKODY ORAZ POWOŻENIA ZAPRZĘGAMI

MAJ

ok. 80 OSÓB

10

PUCHAR POLSKI „FSR” MODELE STEROWANE
RADIEM ELIMINACJE DO PUCHARU EUROPY

MAJ/
CZERWIEC

ok. 60 OSÓB

11

FESTYN INTEGRACYJNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA
NA STADIONIE MIEJSKIM

CZERWIEC

ok. 500 OSÓB

12

OGÓLNOPOLSKIE GRAND PRIX W PIŁCE SIATKOWEJ
PLAŻOWEJ MĘŻCZYZN

LIPIEC

12 ZESPOŁÓW

13

MEMORIAŁ IM. HENRYKA WARWASA W BIGACH

WRZESIEŃ

ok. 180 OSÓB

14

GRAND PRIX DRUŻYN AMATORSKICH W PIŁCE
NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA
GMINY I MIASTA KLECZEW (5 turniejów)

PAŹDZIERNIK

7 ZESPOŁÓW

15

GRAND PRIX ZAKŁADÓW PRACY W PIŁCE
NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA
GMINY I MIASTA KLECZEW (5 turniejów)

PAŹDZIERNIK

8 ZESPOŁÓW

16

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ
OLDBOYÓW O PUCHAR BURMISTRZA
GMINY I MIASTA KLECZEW

PAŹDZIERNIK

9 ZESPOŁÓW

17

VIII TURNIEJ FIFA CUP 2019 2 vs. 2
(GRA NA KONSOLACH)

GRUDZIEŃ

28 ZESPOŁÓW
(po 2 osoby)

Ponadto, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie czynnie współpracuje z jednostkami
gminnymi we współorganizacji licznych imprez kulturalno-sportowych, takimi jak:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczew, Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Kleczewie, jednostki oświatowe, jak również z Klubem Sportowym „Sokół Kleczew”.
Obiekty administrowane przez OSiR w Kleczewie:
1. Stadion Miejski – hala sportowa, boisko główne (odbywają się mecze
K.S„SOKÓŁ”), boisko treningowe ze sztucznym naświetleniem oraz korty tenisowe.
2. Hala widowiskowo -Sportowa w Kleczewie przy ul. Białobrodzkiej.
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3. Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie – park linowy ze zjazdem
tyrolskim, plac zabaw, amfiteatr, boisko do piłki plażowej oraz chata grillowa.
4. Hostel „Kleczewska Malta” przy PRiAF w Kleczewie.
5. Hala Sportowa w Budzisławiu Kościelnym oraz Stadion z boiskiem
pełnowymiarowym oraz bieżnią tartanową.
6. Gminny Ośrodek Wypoczynkowy w Trębach Starych nr 65.
7. Boisko ORLIK w Kleczewie.
Boiska wiejskie i place zabaw administrowane przez OSiR w Kleczewie:
1) Boisko i plac zabaw w Jabłonce,
2) Boisko i plac zabaw w Dankowie,
3) Boisko i plac zabaw w Józefowie,
4) Boisko i plac zabaw w Nieborzynie,
5) Boisko i plac zabaw w Budzisławiu Górnym,
6) Boisko i plac zabaw w Marszewie,
7) Boisko i Plac zabaw w Woli Spławieckiej,
8) boisko i plac zabaw w Kleczewie, ul. 50 lecia KWB,
9) boisko do piłki nożnej plażowej w Kleczewie, ul. 50 Lecia KWB (bloki),
10) Boisko w Złotkowie,
11) Boisko w Sławoszewku,
12) Boisko w Wielkopolu,
13) Boisko w Słowikach,
14) Boisko w Budzisławiu Kościelnym – osiedle,
15) Tereny zielone wokół „Młyna” w Budzisławiu Kościelnym.
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VIII. Pomoc społeczna i przedsięwzięcia prorodzinne
Główny cel pomocy społecznej to umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania
trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wkracza więc w sytuacje osób i
rodzin wtedy, gdy nie są one w stanie pokonać trudności życiowych własnym
działaniem. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zaspokojenia
niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności
człowieka, a także zapobiega tym sytuacjom poprzez podejmowanie działań
zmierzających do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.
Potrzeby korzystających z pomocy są uwzględniane, jeżeli odpowiadają celom
i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Ustawa o pomocy społecznej
zobowiązuje osoby i rodziny do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji
życiowej poprzez wprowadzenie kontraktu socjalnego Główne zadania pomocy
społecznej to: przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń, praca
socjalna, prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, analiza i ocena
zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, realizacja
zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych, rozwijanie nowych form
pomocy i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej miały osoby i rodziny gdy:
1) dochód nie przekraczał kryterium ustalanego kwotowo w zależności od struktury
rodziny:
a) dla osoby samotnie gospodarującej 701 zł,
b) dla każdej osoby w rodzinie 528 zł;
2) występowała co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
a) sieroctwo,
b) bezdomność,
c) bezrobocie,
d) niepełnosprawność,
e) długotrwała lub ciężka choroba,
f) przemoc w rodzinie,
g) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi,
h) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
i) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych,
j) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy,
ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku
z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy
z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach,
k) alkoholizm lub narkomania,
l) trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
m) klęska żywiołowa lub ekologiczna,
n) zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.
Przyznawanie świadczenia z pomocy społecznej było poprzedzane
przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania lub pobytu stałego lub czasowego, osoby czy rodziny ubiegającej się o pomoc. Wywiad ma na celu
ustalenie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej, majątkowej osób i rodzin
ubiegających się o świadczenie. Wszelkie informacje, jakie uzyskał pracownik socjalny
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są objęte tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie dla celów przyznania
świadczeń z pomocy społecznej. W postępowaniu o przyznanie świadczeń pracownik
socjalny kieruje się przede wszystkim dobrem osób korzystających z pomocy i ochroną
ich dóbr osobistych.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie realizował zadania,
określone ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508
ze zm.) oraz wynikające z innych ustaw, w tym ustawy o:
1) wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2) świadczeniach rodzinnych
3) pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
4) pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
5) dodatkach mieszkaniowych,
6) prawo energetyczne,
7) przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
8) ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna,
9) świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
10)Karcie Dużej Rodziny.
Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej Miejsko- Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie zatrudnia pracowników socjalnych zgodnie
z art. 110 ust. 11 Ustawy jw. MGOPS w Kleczewie zatrudnia proporcjonalnie do
liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tyś. Mieszkańców, nie
mniej niż trzech pracowników.
W okresie od 01.01- 31.12.2018r. zatrudnionych było 5 pracowników socjalnych
świadczących pomoc w formie pracy socjalnej i przeprowadzających wywiady
środowiskowe w miejscu zamieszkania osób ubiegających się o pomoc. Ponadto
zatrudniony jest 1 asystent rodziny, który sprawuje opiekę nad 15 rodzinami
dysfunkcyjnymi.
Dla zapewnienia opieki osobom przewlekle chorym , niepełnosprawnym, starszym
MGOPS w Kleczewie zatrudnia 12 opiekunek , które wykonują prace w miejscu
zamieszkania podopiecznego.
Stanowiska pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej

Ilość osób zatrudnionych
w roku 2018 r.

Kierownik

1

Pracownicy socjalni

5

w tym

Starszy specjalista pracy socjalnej

3

Pracownicy socjalni

2

Asystent rodziny

1

Pracownicy Sekcji świadczeń rodzinnych i wychowawczych

4

Księgowa

1

Pracownicy administracyjni

2

Opiekunki zatrudnione w OPS

12
RAZEM:

26
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REALIZACJA BUDŻETU
Zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie
finansowane są z budżetu państwa i z budżetu gminy.
Łączne wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie na dzień 31.12.2018 r.
wynoszą 12.671.384,17 zł.
INFORMACJA FINANSOWA Z WYKORZYSTANIA BUDŻETU
W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
Rozdział

Rodzaj zadania

Plan

Wydatki

85202

Domy Pomocy Społecznej

70.500,00

56.992,50

85508

Rodziny zastępcze

29.240,00

20.493,12

85205

Zadania w zakresie
przemocy w rodzinie

przeciwdziałania

1.000,00

399

85504

Wynagrodzenie oraz wydatki bieżące
związane z zatrudnieniem –asystenta
rodziny

62.708,00

58.040,76

85504

Program „ Dobry Start”

402.000,00

398.350,00

85501

Świadczenia wychowawcze- 500+

6.328.336,00

6.210.724,00

85501

Obsługa świadczeń wychowawczych

115.229,00

94.580,00

85502

Świadczenia rodzinne: w tym:

3.531.801,00

3.508.161,00
w tym:

1/zasiłki rodzinne

2.670.827,93

2/świadczenia rodzicielskie

433.292,80

3/ zasiłek dla opiekuna

130.330,33

4/ ustawa za życiem

4.000,00

5/fundusz alimentacyjny

269.709,94

85502

Składki społeczne

203.814,00

203.813,97

85502

Obsługa świadczeń rodzinnych

101.512,00

101.284,74

85213

Składki zdrowotne opłacane za osoby
pobierające świadczenia rodzinne i z
pomocy społecznej

69.234,00

66.433,90

85214

Zasiłki i pomoc w naturze

124.800,00

122.846,69

85214

Zasiłki okresowe – dotacja z UW

24.745,00

24.745,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

115.000,00

89.003,09

85215

Dodatek energetyczny

5.250,00

5.118,26

85216

Zasiłki stałe

140.443,00

122.531,06

85219

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy
Społecznej

1.386.613,00

1.305.441,82

85219

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki
nad osoba ubezwłasnowolnioną

7.200,00

7.200,00
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85230

Rządowy Program „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”

112.486,00

56.270,77

85295

Organizowanie
użytecznych

17.496,00

17.496,00

85503

Obsługa Karty Dużej Rodziny

200

182,92

85295

Obsługa
programu
„Osoby
Niepełnosprawne w gminie Kleczew”

46.904,00

11.007,40

85228

Program „ OPIEKA 75 +”

14.900,00

14.900,00

85412

Półkolonie

13.920,00

13.920,00

85153

Zwalczanie narkomanii

4.900,00

4.117,87

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

163.199,27

157.330,30

13.093.430,27

12.671.384,17

prac

społecznie

Razem:

ZADANIA ZLECONE w okresie 01.01.- 31.12.2018r.
Rodzaj świadczeń
85501

Świadczenia wychowawcze- 500+

85501

Obsługa świadczeń
etaty

85502

Liczba
rodzin

Kwota świadczeń

686

6.210.724,00

2

94.580,00

Fundusz alimentacyjny

38

269.709,94

85502

Świadczenia rodzinne

630

2.670.827,93

85502

Świadczenia rodzicielskie

38

433.292,80

85502

Zasiłek dla opiekuna

70

130.330,33

85502

Obsługa świadczeń rodzinnych - etaty

2

101.284,74

85502

Program za życiem

1

4.000,00

85502

Składki społeczne

70

203.813,97

85213

Składki zdrowotne

45

55.413,72

85215

Dodatek energetyczny

31

5.118,26

85219

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad
osoba ubezwłasnowolnioną

2

7.200,00

85295

Obsługa Karty Dużej Rodziny

4

182,92

85504

Wspieranie rodziny Program „Dobry Start”

1200

398.350,00

85228

Program „ OIEKA 75+”

4

14.900,00

wychowawczych -

ZADANIA WŁASNE : w okresie 01.01.- 31.12.2018r.
Rodzaj świadczeń

Liczba
rodzin

Kwota świadczeń

85202

Opłata za pobyt w domu pomocy
społecznej

3

56.992,50

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty”

5

399
70

85508

Opłata za pobyt dzieci
zastępczych

85504

w rodzinach

8

20.493,12

Asystent rodziny - 1 etat

15

58.040,76

85213

Składki zdrowotne opłacane za osoby
pobierające zasiłki stałe

23

11.020,18

85214

Zasiłki celowe

70

87.046,69

Specjalne zasiłki celowe

46

35.800

Zasiłki okresowe

20

24.789

85215

Dodatki mieszkaniowe

48

89.003,09

85216

Zasiłki stałe

26

122.531,06

85219

Wynagrodzenia
dla
pracowników
socjalnych, administracji i opiekunek
OPS oraz wydatki bieżące związane
z funkcjonowaniem Ośrodka

26

1.305.441,82

85230

Rządowy Program „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania”

169

56.270,77

85295

Prace społecznie użyteczne

10

17.496,00

85295

Wypłata świadczeń w ramach programu
„Osoby Niepełnosprawne
w gminie
Kleczew”

4

11.007,40

85153

Zwalczanie
narkomanii - programy
profilaktyczne

2

4.117,87

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

157.330,30

-wynagrodzenia komisji,-11 osób prowadzenie świetlic- 142dzieci, w tym
dotacja TPD,
- rajd rowerowy „Bądź trzeźwy
drodze” dla 700 osób,

na

- szkolenia członków komisji,
-prowadzenie punktu konsultacyjnego,
- dofinansowanie grupy AA
85412

Dofinansowanie do półkolonii

183

13.900,00

W okresie od 01.01. 2018 r. do 31.12.2018 r. na podstawie ustawy o pomocy
społecznej przyznano pomoc w ramach zadań własnych i zleconych ogółem 189
rodzinom tj. 404 osoby. W tym udzielono pomocy pieniężnej 121 rodzinom,
świadczenia niepieniężne przyznano 98 rodzinom.
Głównymi powodami przyznania świadczeń było:
a)

bezrobocie – 47 rodziny

b)

niepełnosprawność – 25 rodzin
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c)

długotrwała lub ciężka choroba – 114 rodzin

d)

bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – 11 rodzin.

Dużym wsparciem dla osób starszych przewlekle chorych czy niepełnosprawnych są
realizowane przez OPS Kleczew usługi opiekuńcze.
Ilość osób korzystających z usług opiekuńczych wraz z kosztami ponoszonymi
przez osoby korzystające ze świadczeń oraz kosztami ponoszonymi przez Gminę
Kleczew w roku 2018
Ilość osób objętych usługami opiekuńczymi
Łączna ilość godzin usług

56
23.388,00

Odpłatność ponoszona przez podopiecznych

50.820,00

Całkowity koszt usług w ramach zadań
własnych gminy

455.777,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie systematycznie rozwijał
pomoc w postaci poradnictwa specjalistycznego, która była realizowana min. przez
pracowników Zespołu Pracowników Socjalnych.
Do ich zadań należało przede wszystkim:
 udzielanie porad dotyczących problemów osobistych,
 prowadzenie terapii indywidualnej i rodzinnej,
 udzielanie porad i konsultacji w sprawach osobistych młodzieży,
 praca terapeutyczna z rodziną dotkniętą problemem alkoholowym,
 udzielanie informacji o możliwościach i sposobach leczenia uzależnień,
 działalność profilaktyczno-edukacyjna w zakresie uzależnień,
 udzielanie informacji o możliwościach i sposobach leczenia zaburzeń psychicznych,
 prowadzenie grupy wsparcia,


podejmowanie interwencji kryzysowych.

PRACA SOCJALNA
Jednym z bardzo istotnych zadań realizowanych w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kleczewie a wynikających z art. 45 ust.1-4 Ustawy o pomocy społecznej
jest świadczenie usług w formie pracy socjalnej.
Wykonywanie pracy pracownika socjalnego wymaga profesjonalnego wykształcenia,
przygotowania praktycznego oraz teoretycznego z zakresu wielu dziedzin m. in.
psychologii, pedagogiki, socjologii oraz przepisów prawa. Zawód ten wymaga również
odporności psychicznej, umiejętności działania w sytuacjach trudnych, a nawet
zagrażających zdrowiu i życiu. Osoby, do których dociera pracownik socjalny, często
są sfrustrowane, bezradne
i rozgoryczone lub prezentują wyłącznie postawę
roszczeniową. Wspierająca postawa pracownika i osiągnięcie zamierzonych celów
wymaga systematycznej współpracy i dobrej woli ze strony osoby oczekującej pomocy.
Podstawowym zadaniem pracownika socjalnego jest rozpoznawanie potrzeb osób
i rodzin poprzez wywiad środowiskowy, którego celem jest ustalenie sytuacji
materialnej, rodzinnej, zdrowotnej oraz prowadzenie działań zmierzających do sytuacji,
w której osoby te nie będą wymagały zewnętrznego wsparcia. Istotnym zadaniem jest
praca socjalna w trakcie indywidualnego kontaktu z klientem: doradztwo, rozmowy
wspierające, motywowanie, wzmacnianie mocnych stron osoby. Praca socjalna polega
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też na nawiązywaniu współpracy z różnymi instytucjami w zakresie wsparcia klienta.
Kolejnym zadaniem jest pobudzanie społecznej aktywności, inspirowanie działań
samopomocowych w zaspokajaniu potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk
społecznych, inicjowanie nowych form udzielania pomocy oraz współuczestniczenie w
opracowywaniu, wdrażaniu i rozwijaniu programów podniesienia jakości życia.
W okresie 01.01.- 31.12. 2018 r.. pracą socjalna objętych zostało 211 rodzin (447 osób
w rodzinie).
Efekty pracy socjalnej w roku 2018
Rozwiązanie lub złagodzenie konfliktów

68 rodzin

Usamodzielnienie

38 rodzin

Podjęcie pracy

10 rodzin

Uzyskanie przysługujących świadczeń z innych
źródeł niż pomoc społeczna

35 rodzin

Uzyskanie alimentów

15 rodzin

Podjęcie leczenia odwykowego

10 rodzin

Kierowanie do zespołu orzekającego celem
uzyskania stopnia niepełnosprawności

35 rodzin

Osoby i rodziny, które miały długotrwałe trudności lub wykazują potrzebę szerszego
wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, mogły skorzystać z
poradnictwa specjalistycznego (tj. prawnego, psychologicznego oraz rodzinnego) w
tutejszym ośrodku.
WSPIERANIE RODZINY
W związku z realizacją ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny
w systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998) w Miejsko- Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Kleczewie zatrudniał na podstawie umowy o pracę (zadaniowy
czas pracy) 1 asystenta rodzin, a na sfinansowanie części jego wynagrodzenia pozyskał
środki w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy.
Praca asystenta koncentrowała się głównie na:
– pomocy w budowaniu prawidłowego wzorca rodzica,
– wzmacnianie kompetencji rodziców,
– pomocy w egzekwowaniu obowiązku szkolnego,
– pomocy w budowaniu prawidłowych relacji między członkami rodziny,
– pomocy w poszukiwaniu pracy,
– pomocy w załatwianiu spraw w urzędach i instytucjach,
– doradztwie w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
– pomocy w planowaniu budżetu rodzinnego,
– pomocy w wyrobieniu nawyków higienicznych i utrzymywaniu czystości
w otoczeniu,
– prowadzenie zbiórek odzieży, zabawek i sprzętów gospodarstwa domowego.
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Rodziny objęte pracą asystenta rodziny 2018
Ogółem rodziny

16

Rodziny gdzie zakończono współpracę z
uwagi na:
− zrealizowanie zakładanych celów
Rodziny u
alkoholowy

których

występuje

2

problem

4

Rodziny u których jest nadzór kuratora

4

Rodziny
korzystające
finansowych z OPS.

świadczeń

2

problem

2

występuje

3

Rodziny starających się o powrót dziecka do
domu

1

Rodziny u
bezrobocia

których

Rodziny
u
niepełnosprawność

ze
występuje

których

REALIZACJA OBOWIĄZKÓW WYNIKAJACYCH Z USTAWY O WSPIERANIU
RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kleczewie współfinansował pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
o charakterze pogotowia rodzinnego.
Rodzaj wsparcia
Rodziny zastępcze o charakterze
pogotowia opiekuńczego

Liczba dzieci 2018 r.
8

Poniesione koszty w 2018 r.
20.493,12 zł

Gmina w obecnej chwili za 8 dzieci będących w pieczy zastępczej ponosi koszty
w maksymalnej wysokości tj. 50 % wydatków.
Do zadań gminy należy współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.
Obowiązek ten wprowadza ustawa z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998). Gmina wspólnie z powiatem
ponosi koszty pobytu dzieci między innymi w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych, rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych odpowiednio:
a)

10% wydatków w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

b)

30% wydatków w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

c)

50% wydatków w trzecim i następnym roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej.
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REALIZACJA
OBOWIĄZKÓW
WYNIKAJĄCYCH
O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W ROZDZINIE.

Z

USTAWY

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zadania gminy w zakresie
wspierania rodziny dotkniętej przemocą. W ramach tworzenia gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy, Uchwałą Nr IX/ 55/ 2011 Rady miejskiej w Kleczewie z dnia
07 czerwca 2011 roku określono tryb i sposób powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Zarządzeniem Nr 0050/37/2011 Burmistrza Gminy i Miasta powołano skład zespołu
Interdyscyplinarnego .
W roku 2018 odbyły się 4 posiedzenia zespołu Interdyscyplinarnego , który zajmował
się sprawami dotyczącymi NIEBIESKICH KART.
REALIZACJA RZĄDOWEGO PROGRAMU „ POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE
DOŻYWIANIA”
Rodzaj
świadczenia
Zasiłki
zakup
żywności
Obiady
szkole
Razem

Środki
własne

Dotacja
wojewody
w zł

%udział
środków
własnych

Liczba
osób
korzystających
z pomocy

w zł
na 21.600,00

5.000,00

77,00%

112

w 6.929,00

21.086,00

23,00%
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26.086,00

52,24%

28.529,00

X

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
Możliwość organizacji prac społecznie użytecznych pojawiła się z końcem 2005 r. na
skutek nowych uregulowań prawnych, dotyczących promocji zatrudnienia oraz
aktywizacji osób bezrobotnych. Przedsięwzięcie to zostało ukierunkowane przede
wszystkim na osoby długotrwale bezrobotne, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji
ekonomicznej, które nie posiadały prawa do zasiłku i od dłuższego czasu korzystały ze
świadczeń z pomocy społecznej.
W roku 2018 Gmina Kleczew zawierała porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy
w Koninie. W programie brały udział osoby bezrobotne, pozostające w ewidencji
Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń
OPS w Kleczewie. Realizacja programu opierała się na współpracy Urzędu Gminy
i Miasta w Kleczewie, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej.
Porozumienie zawarte było na okres od 1 kwietnia 2018 r. do 30wrzesnia 2018 r. dla
10 osób długotrwale bezrobotnych z terenu Gminy Kleczew. Każdy bezrobotny
uczestniczący w programie był zobowiązany do przepracowania 40 godzin w miesiącu.
W okresie sprawozdawczym do prac przystąpiło 10 osób.
Prace obejmowały głównie drobne prace remontowe, konserwatorskie a także
porządkowe, w wymiarze 10 godzin tygodniowo (40 godzin miesięcznie) na terenie
Gminy . Za każdą przepracowaną godzinę bezrobotny otrzymywał wynagrodzenie,
którego kwota zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, nie była wliczana do
dochodu osoby w przypadku ubiegania się o pomoc finansową w MGOPS. Osobom,
które bez uzasadnionej przyczyny rezygnowały lub nie zgłosiły się do programu,
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tutejszy Ośrodek ograniczał lub odmawiał świadczeń, zaś Urząd Pracy wyłączał z
ewidencji osób bezrobotnych.
Dzięki pracom społecznie użytecznym podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej uczą
się punktualności, obowiązkowości czy terminowości, co poprawia ich szanse w
późniejszym poszukiwaniu stałej pracy. Ponadto osoby te zyskują dodatkowe środki
finansowe, odzyskują wiarę we własne możliwości i znacznie lepiej funkcjonują
w swoim środowisku.
DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE
Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć
kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania ze względu na niskie dochody. Decyzje
z zakresu dodatku mieszkaniowego wydawane były na okres 6 miesięcy. Dodatki
mieszkaniowe to zadanie własne Gminy, ich system został wprowadzony ustawą
z 02.07.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
z 1998 r. Nr 120, poz. 787 z późn. zm.). Od 2002 r. obowiązuje w tym zakresie nowa
ustawa o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z dnia
10.07.2001 r. z późn. zm.). W roku 2018 o dodatek mieszkaniowy mógł ubiegać się
każdy mieszkaniec gminy, który spełniał jednocześnie trzy kryteria ustawowe.
Decyzje z zakresu dodatków mieszkaniowych wydane w roku – 2018
Ilość wydanych decyzji oraz postanowień w
sprawie dodatków mieszkaniowych z tego:
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-decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy

83

- decyzje odmawiające przyznania dodatku

2

Kwota wypłaconych dodatków
mieszkaniowych (zł )

89.003,09 zł

Gmina Kleczew, przyznając dodatek mieszkaniowy ma możliwość przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego w celu sprawdzenia, czy dochody wykazane w złożonej
deklaracji są prawdziwe. Wywiad taki jest zawsze przeprowadzany w miejscu
zamieszkania wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego. W trakcie wywiadu ustala się aktualną sytuację dochodową,
zawodową, zdrowotną oraz rodzinną wnioskodawcy. Wywiad przeprowadza pracownik
socjalny, który ma prawo żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa
domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, w którym należy ujawnić
między innymi posiadane nieruchomości i ruchomości, zasoby pieniężne oraz
przedmioty wartościowe.
Wysokość dodatku zależy od wysokości wydatków, ponoszonych na utrzymanie lokalu,
oraz od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym. Ustawa przyjmuje, że:
− Gospodarstwo 1-osobowe przeznacza 15% - 20% swoich miesięcznych dochodów
brutto na opłaty za mieszkanie -resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy,
− Gospodarstwo 2-, 3- i 4-osobowe przeznacza 12% - 15% swoich miesięcznych
dochodów brutto na opłaty za mieszkanie -resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy,
−Gospodarstwo 5- i więcej osobowe przeznacza 10% - 12% swoich miesięcznych
dochodów brutto na opłaty za mieszkanie - resztę może pokryć dodatek mieszkaniowy.
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DODATEK ENERGETYCZNY
Od 2014 r. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie wypłaca
dodatki energetyczne przyznawane na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. - Prawo
energetyczne. Jest to zadanie zlecone w całości finansowane przez budżet państwa,
ponieważ wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji
rządowej. Dodatek energetyczny wypłacany jest przez gminy, które otrzymują dotacje
celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat. Dodatek energetyczny przysługuje
osobie o statusie „odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”. Odbiorcą wrażliwym jest
osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy
kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem
energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii. Minister właściwy do
spraw gospodarki ogłasza w terminie do 30. kwietnia każdego roku w drodze
obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”
wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 m-cy. Dodatek przyznaje wójt,
burmistrz, prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek odbiorcy
wrażliwego energii elektrycznej. Dodatek wypłaca się do dnia 10. każdego miesiąca
z góry, (z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do
30. stycznia danego roku).
Decyzje z zakresu dodatków energetycznych wydane w roku 2018
Ilość decyzji oraz postanowień w sprawie
dodatków energetycznych, w tym:
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decyzje przyznające dodatek energetyczny

71

decyzje odmawiające przyznania dodatku

0

Kwota wypłaconych świadczeń w zł

5.118,26 zł

Decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kleczewie prowadził
postępowania w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych. Decyzje o objęciu
prawem były wydawane na wniosek osoby nieubezpieczonej lub - w przypadkach
nagłego stanu - na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki
zdrowotnej (np. Szpitala). Odbywało się to po przeprowadzeniu wywiadu
środowiskowego i spełnieniu kryterium dochodowego. Decyzje były wydawane na
okres 90 dni.
Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
w roku 2018 otrzymało 5 osób z terenu Gminy Kleczew.
ŚWIADCZENIA: rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i wychowawcze.
Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie na zlecenie Gminy
Kleczew realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty
świadczeń rodzinnych określonych ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
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rodzinnych. Ośrodkowi powierzono również wypłacanie świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta
Kleczew MGOPS w Kleczewie został wyznaczony jako jednostka właściwa do realizacji
zadań wynikających z Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci tj. w zakresie świadczenia wychowawczego (Program 500+).
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb
życiowych. Przysługuje ono na dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, w wys. 500
zł miesięcznie: a) przy spełnieniu kryterium dochodowego w przypadku pierwszego lub
jedynego dziecka w rodzinie, które wynosi 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1 200
zł na osobę jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne, b) bez
spełnienia kryterium dochodowego w przypadku drugiego lub kolejnego dziecka w
rodzinie. Uprawnioną osobą do pobierania świadczenia wychowawczego jest matka,
ojciec, opiekun
faktyczny lub opiekun prawny dziecka. Faktyczna realizacja
świadczenia rozpoczęła się od 1.04.2016 r., tj. od tego momentu wydawano
i przyjmowano wnioski oraz toczyły się postępowania administracyjne. Dużym
ułatwieniem dla świadczeniobiorców była możliwość złożenia wniosku on-line poprzez:
a) bankowość elektroniczną, b) portal empatia, c) platformę ePUAP, d) platformę PUE
ZUS.
W roku 2018

świadczenia wychowawcze wypłacono dla

Liczba rodzin

686

Liczba świadczeń

12475

Liczba świadczeń w zł

6.210.724,00 zł

Tabela poniżej przedstawia dane z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego wraz z wydatkowanymi kwotami.
Rodzaj świadczenia

Liczba rodzin

Liczba świadczeń

Liczba świadczeń w zł.

Zasiłki rodzinne

630

8060

2.670.827,93

Zasiłek rodzicielski

38

434

433.292,80

Zasiłek dla opiekunów

70

245

130.330,33

świadczenia
alimentacyjne

38

680

269.709,94

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie jako organ właściwy
dłużnika w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. prowadził postępowania wobec
wszystkich dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie gminy, mające na
celu wyjaśnienie przyczyn niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego oraz
zwiększenie skuteczności egzekucji alimentów:
1) Przekazanie do komorników wykazu podjętych działań wobec dłużników – 6,
2) Wezwano dłużników do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego – 12,
3) Przeprowadzono wywiady alimentacyjne – 5,
4) Odebrano oświadczenia majątkowe – 5,
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5) Przekazano do komornika informacje zawarte w wywiadzie i oświadczeniach – 5,
6) Przekazano do organu właściwego wierzyciela informacje o podjętych działaniach
– 5,
7) Przekazano do dłużników zawiadomienie o wszczęciu postępowania do wydania
decyzji o uznaniu za osobę uchylającą się od zobowiązań alimentacyjnych – 3,
8) Decyzje uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 3,
9) Skierowanie do innych gmin wniosków o podjęcie działań – 20,
10)Przekazano do komorników i organów właściwych wierzycieli informacje o efektach
podjętych działań – 5,
11)Przekazano informacje do dłużników o przyznanym świadczeniu FA – 41,
12)Liczba wykonanych aktualizacji w BIG dotyczących zobowiązań dłużników – 12.
Egzekucję zobowiązań powstałych z tytułu wypłacania zaliczki alimentacyjnej
i funduszu alimentacyjnego prowadzili Komornicy Sądowi (jako podmioty uprawnione).
Zadaniem samorządu było przekazywanie Komornikom informacji oraz podjęcie
działań, mających na celu poprawę skuteczności egzekucji alimentów. MGOPS Kleczew
nie miał możliwości wpływu na postępowanie prowadzone przez Komornika.
Ilość dłużników, kwota zaległości oraz odzyskanych należności z tytułu
wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:
Liczba dłużników w tym:

38

zamieszkujących w Gminie Kleczew

8

zamieszkujących poza Gminą Kleczew
(świadczenie alimentacyjne wypłacane w
Gminie Kleczew z uwagi na miejsce
zamieszkania wierzycielki)

30

Kwota zaległości na koniec roku
Kwota odzyskanych należności w roku 2018

3.544.770,95zł
70.033,61 zł

KARTA DUŻEJ RODZINY
Gmina Kleczew powierzyła Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w
Kleczewie realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, jakim jest
prowadzenie postępowania w sprawach Karty Dużej Rodziny na podstawie ustawy z
dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Statystyka dotycząca Karty Dużej Rodziny w roku 2018.
Liczba rodzin, którym przyznano Karty Dużej
Rodziny

13

Liczba przyznanych Kart Dużej Rodziny dla
członków rodzin

42

Programy.
MGOPS w Kleczewie w roku 2018 realizował dwa programy skierowane do osób
starszych w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych.
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–

Program „ LUS- Lokalne usługi społeczne w powiecie Konińskim” - objęto tym
programem 8 osób z terenu gminy Kleczew .

– Program „ OPIEKA 75 +” - wsparciem objęto 4 osoby.
Ponadto był realizowany jeden program dla osób długotrwale bezrobotnych we
współpracy z PUP Konin i ROPS Poznań :
– Program „ Razem skuteczni BIS” dla 2 osób .
Współpraca.
Rozwiązywanie problemów socjalnych klientów Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kleczewie wymaga szerokiej współpracy z licznymi instytucjami
i organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie Powiatu Konińskiego. Do
najważniejszych naszych partnerów należą: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Koninie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koninie, Poradnia Zdrowia
psychicznego w Koninie, kuratorzy zawodowi Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu
Rejonowego w Koninie, pedagodzy szkolni zatrudnieni w szkołach Gminy Kleczew,
lekarze rodzinni, pielęgniarki środowiskowe, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie,
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie, Urząd Gminy
i Miasta w Kleczewie, Policja, Caritas Kleczew, Budzisław Kościelny, Koniński Bank
Żywności.
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IX.

Ochrona przeciwpożarowa

Bezpieczeństwo w znaczeniu ogólnospołecznym obejmuje zabezpieczenie potrzeb
istnienia, przetrwania, pewności, stabilności, tożsamości, niezależności, ochrony
poziomu i jakości życia. Owa wszechstronność czyni bezpieczeństwo nie tylko naczelną
potrzebą człowieka i grup społecznych, ale także podstawą funkcjonowania państw
i systemów społecznych. Jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia,
a zadaniem państwa i samorządu jest eliminacja, a przynajmniej oddalanie zagrożenia
i wywołanych przez nie lęków, obaw, niepokoju i niepewności, tym samym stwarzając
obywatelom optymalne warunki do rozwoju.
Wszystkie zagrożenia mogące wystąpić na terenie gminy i miasta Kleczew zostały
zdefiniowane w „Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego”, gdzie również wskazano
sposób postępowania w przypadku ich wystąpienia.
W roku 2018 na terenie gminy i miasta Kleczew zanotowano ogółem 135 zdarzeń,
w tym 40 pożarów, 87 miejscowych zagrożeń, 4 alarmy fałszywe. Ponad to jednostki
OSP z naszej gminy zadysponowane były 4 razy poza teren własnego działania, 3 razy
do pożaru i jeden raz do miejscowego zagrożenia.
Poszczególne jednostki OSP brały udział w zdarzeniach:
Lp.

Jednostka OSP

Pożary

Miejscowe
zagrożenia

Alarmy
fałszywe

Ogółem
zdarzeń

1.

Kleczew

21/1

47

3

71/1

2.

Budzisław Kościelny

10/1

25/1

0

35/2

3.

Sławoszewek

4

9

0

13

4.

Złotków

4

2

0

6

5.

Jabłonka

4/1

5

1

10

6.

Roztoka

0

0

0

0

7.

Razem:

43/3

88/1

4

135

Warto podkreślić, że w czasie wszystkich zdarzeń zanotowano ogółem straty
w wysokości: 1 mln 340 tys. zł, w tym w pożarach 240 tys. zł i miejscowych
zagrożeniach 1 mln 100 tys. zł.
Szybkie i profesjonalne działania strażaków pozwoliły na uratowanie mienia
wartości 10 mln 901 tys. zł, w tym w pożarach 7 mln 860 tys. zł i miejscowych
zagrożeniach 3 mln 50 tys. zł.
System bezpieczeństwa pożarowego w gminie Kleczew, w skład którego wchodzą
różne formy ratownictwa jak: gaszenie pożarów, ratownictwo drogowe i techniczne,
ratownictwo medyczne, ratownictwo chemiczno-ekologiczne, ratownictwo wodne
opiera się głównie na sieci ochotniczych straży pożarnych zlokalizowanych w naszej
gminie, wspomaganych interwencjami podejmowanymi przez Zakładową Straż
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Pożarną PAK KWB Konin dysponowaną do niektórych zdarzeń przez stanowisko
kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Koninie.
Na terenie gminy i miasta Kleczew funkcjonuje i aktywnie działa 6 jednostek
ochotniczych straży pożarnych. Dwie jednostki: OSP Kleczew i OSP Budzisław Kościelny
włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
We wszystkich sześciu OSP powołane są jednostki operacyjno-techniczne, w tym
dwie kategorii II, dwie kategorii III i dwie kategorii IV, w których gotowych do
podejmowania działań ratowniczo-gaśniczych jest 129 strażaków i 9 strażaczek.
Wszystkie jednostki OSP skupiają w swych szeregach ogółem 384 członków, w tym
308 druhów i 50 druhen w służbie czynnej, a więc w wieku między 18 a 65 rokiem
życia oraz 26 członków wspierających i honorowych. Ponadto przy jednostkach OSP
Kleczew, Budzisław Kościelny, Sławoszewek, Złotków i Jabłonka działają Młodzieżowe
Drużyny Pożarnicze, które skupiają 111 członków w tym 54 druhów i 57 druhen.
Poszczególne jednostki OSP skupiają w swych szeregach następującą ilość
członków:
1) OSP Kleczew – 50 członków,
2) OSP Budzisław Kościelny – 76 członków,
3) OSP Sławoszewek – 53 członków,
4) OSP Złotków – 43 członków,
5) OSP Jabłonka – 38 członków,
6) OSP Roztoka – 48 członków.
Jednostki OSP oprócz działań gaśniczych oraz ratownictwa medycznego, w których
to dziedzinach ratowniczych wszystkie OSP mają wyszkolonych strażaków, specjalizują
się dodatkowo w następujących działaniach: OSP Kleczew – ratownictwo drogowe i
techniczne, ratownictwo wodne, ratownictwo chemiczno-ekologiczne, ratownictwo
wysokościowe, OSP Budzisław Kościelny – ratownictwo techniczne i drogowe,
ratownictwo wodne, ratownictwo wysokościowe, OSP Sławoszewek i Złotków –
ratownictwo techniczne i drogowe, OSP Jabłonka – ratownictwo wodne i powodziowe.
Wszystkie jednostki OSP posiadają strażnice, w których zlokalizowanych jest 14
boksów garażowych.
Strażnice są w różnym stopniu przygotowane do pełnienia funkcji obiektu,
w którym realizuje się zadania w zakresie operacyjnym, szkoleniowym, magazynowym
i technicznym. Strażnice wymagają modernizacji zwłaszcza w zakresie socjalnym
(szatnie, suszarnie ubrań ochronnych) oraz inwestowania w celu przystosowania ich
do ciągle zmieniających się wymogów dla strażnic OSP oraz zakresu zadań jakie
realizują ochotnicze straże pożarne.
OSP gminy i miasta Kleczew dysponują następującą ilością sprzętu ratowniczego:
1) samochodem ratowniczo-gaśniczym typu ciężkiego powyżej 31 lat,
2) 6 samochodami ratowniczo-gaśniczymi typu średniego, w tym 1 do 10 lat,
1 w wieku 21 do 30 lat i 4 powyżej 31 lat,
3) 5 samochodami ratowniczo-gaśniczymi typu lekkiego, w tym w 1 do 10 lat i 4
między 11 do 20 lat,
4) 19 pompami, w tym pływającymi i szlamowymi,
82

5) 4 zestawami ratownictwa technicznego,
6) 15 piłami do drewna oraz betonu i stali,
7) 9 agregatami prądotwórczymi,
8) łodziami z silnikami i przyczepami do ich przewozu,
9) 18 aparatami izolującymi drogi oddechowe i 20 czujnikami bezruchu,
10)zestawami poduszek wysokociśnieniowych,
11)zestawami do ratownictwa medycznego,
12)2 defibrylatory AED,
13)198 odcinków węży tłocznych i 22 ssawne,
14)105 ubraniami specjalnymi.
Strażacy OSP gminy i miasta Kleczew posiadają następujące przeszkolenia:
Lp.

Szkolenie w zakresie

Liczba
wyszkolonych

Potrzeby
zgodnie
z normatywem

1.

Strażacy – ratownicy OSP

160

12

2.

Kierowcy, konserwatorzy sprzętu ratowniczego

42

11

3.

Ratownictwo techniczne

47

6

4.

Ratownictwa chemiczno-ekologicznego

6

4

5.

Kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej

69

8

6.

Nurkowie i płetwonurkowie

5

4

7.

Stermotorzystów i sterników

26

7

8.

Ratowników wodnych i przeciwpowodziowych

32

9

9.

Pilarzy do drewna oraz betonu i stali

41

14

10.

W zakresie współpracy z LPR

35

13

11.

Dowódcy OSP

34

13

12.

Naczelnicy OSP

21

6

13.

Razem:

518
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Podkreślić należy, że naczelnicy ochotniczych straży pożarnych prowadzą w swych
jednostkach doskonalenia zawodowe strażaków OSP utrwalające i doskonalące ich
umiejętności i nawyki.
W roku 2018 strażacy OSP uczestniczyli w rozpoznaniu i zapoznaniu się ze
wszystkimi obiektami oświatowymi na terenie gminy, podczas którego mieli możliwość
zapoznać się z układem urbanistycznym terenu, układem funkcjonalnym pomieszczeń
w tych obiektach oraz rozeznać możliwości ewakuacyjne placówek oświatowych.
Próbną ewakuację wszystkich uczniów i pracowników szkoły w 2018 roku
przeprowadziliśmy wspólnie ze strażakami OSP w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Budzisławiu Kościelnym. Podkreślić należy, że ewakuacja przebiegła sprawnie,
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a uczniowie i nauczyciele znali doskonale zasady postępowania w czasie wystąpienia
zagrożenia i konieczności sprawnego opuszczenia obiektu.
Ważnym elementem w procesie doskonalenia umiejętności było spotkanie
wszystkich pocztów sztandarowych organizacji i instytucji działających w gminie i
mieście Kleczew, podczas którego ćwiczyliśmy zachowanie się pocztów sztandarowych
podczas różnych uroczystości.
Jednostki OSP w swoich środowiskach prowadzą również działalność kulturalnooświatową, jak np. spotkania środowiskowe, pikniki, festyny, angażują się również w
przedsięwzięcia inicjowane przez inne instytucje i organizacje, jak Dni Kleczewa, Bieg
Warwasa, Dożynki Gminne, rajd rowerowy, uroczystości kościelne, itp.
Warto zaznaczyć, że członkowie OSP spotykają się z dziećmi i młodzieżą prowadząc
pogadanki o zagrożeniach i zasadach postępowania w czasie ich powstania.
W roku 2018 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy i miasta
Kleczew brały udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych seniorów, MDP i
old-boy, w powiatowych zawodach MDP wzięły udział 3 drużyny zajmując miejsca w
pierwszej trójce zawodów. Na mistrzostwach Polski w ratownictwie wodnym
i przeciwpowodziowym startująca drużyna OSP Budzisław Kościelny zajęła 11 miejsce
na 35 drużyn.
W okresie letnim OSP Sławoszewek zorganizowała obóz szkoleniowowypoczynkowy dla członków MDP w Pobierowie, w którym udział wzięło 70 dzieci.
W grudniu 2018 roku oficjalnie przekazano OSP Kleczew samochód ratowniczogaśniczy zakupiony głównie ze środków samorządu gminy Kleczew z udziałem środków
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Funduszu Ochrony Środowiska. W tym
samym dniu wszystkim jednostkom OSP przekazano sprzęt zakupiony z Funduszu
Sprawiedliwości z dofinansowaniem ze środków gminy Kleczew.
W dniu 9 lutego 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Budzisławiu
Kościelnym przeprowadzone zostały eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Poprzedzone one były konkursami
przeprowadzonymi w każdej szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej. W
eliminacjach środowiskowych i gminnych udział wzięło 92 uczniów ze wszystkich
placówek oświatowych gminy i miasta Kleczew.
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X.

Infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudzień 2018 r.:
1) Nieruchomości zabudowane położone w obrębie geodezyjnym Kleczew oraz
w obrębie Sławoszewek, stanowiące własność Gminy Kleczew oddane
w użytkowanie wieczyste o łącznej powierzchni 0,5583 ha.
2) Zieleńce oraz progi położone na osiedlu skoncentrowanego budownictwa
jednorodzinnego położone w Kleczewie oraz w Budzisławiu Kościelnym o ogólnej
pow. 10,00 ha.
3) Nieruchomość niezabudowana położona w Kleczewie przeznaczona pod
skoncentrowane budownictwo jednorodzinne o pow. 1,00 ha (grunty nabyte od
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz od osób fizycznych).
4) Budynki wielorodzinne przejęte w 1998r. od Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”
w Kleczewie S.A. na podstawie ustawy z dnia 12.10.1994r. o zasadach
przekazywania budynków mieszkaniowych przez przedsiębiorstwa państwowe,
położone w Kleczewie przy ulicy 11 Listopada:
a) Nr 19 – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 1938,8 m2 składający się
z 30 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1397 o pow. 0,2063ha), wysokość udziału
Gminy Kleczew wynosi 4619/19388;
b) Nr 11 – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 981,9 m2 składający się
z 18 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1398 o pow. 0,1022 ha), wysokości udziału
Gminy Kleczew wynosi 2431/9819;
c) Nr 5 – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 813,3 m2 składający się
z 15 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1395 o pow. 0,1158 ha), wysokość udziału
Gminy Kleczew wynosi 671/8133;
d) Nr 12 – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 2976,6 m2 składający się
z 54 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1396 o pow. 0,2519 ha), wysokość udziału
Gminy Kleczew wynosi 7616/29766;
e) Nr 6 – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 2098,3 m2 składający się
z 30 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1391 o pow. 0,2189 ha), wysokość udziału
Gminy Kleczew wynosi 4964/20983;
f) Nr 9 – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 17147,0 m2 składający się
z 24 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1394 o pow. 0,1576 ha), wysokość udziału
Gminy Kleczew wynosi 70616/171470;
g) Nr 13 – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 1937,9 m2 składający się
z 30 mieszkań (działka ozn. nr ew. 764/15 o pow. 0,1768 ha), wysokość
udziału Gminy Kleczew wynosi 7230/19379;
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h) Nr 8 – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 2487,2 m2 składający się
z 36 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1393 o pow. 0,2242 ha), wysokość udziału
Gminy Kleczew wynosi 4859/24872;
i) Nr 7 – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 1234,1 m2 składający się
z 21 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1392 o pow. 0,1260 ha), wysokość udziału
Gminy Kleczew wynosi 3885/12341;
j) Nr 18 – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 10579,9 m2 składający się
z 18 mieszkań (działka ozn. nr ew. 764/41 o pow. 0,1012 ha), wysokość
udziału Gminy Kleczew wynosi 59533/105799.
5) Budynki wielorodzinne nabyte na podstawie decyzji komunalizacyjnej, położone
w Mieście Kleczewie przy ulicy 11 Listopada:
a) Nr 20 – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 1764,3 m2 składający się z
30 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1400/2 o pow. 0,1558 ha), wysokość udziału
Gminy Kleczew wynosi 5588/17643;
b) Nr 21 – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 758,9 m2 składający się z
18 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1401 o pow. 0,0540 ha), wysokość udziału
Gminy Kleczew wynosi 2962/7589;
c) Nr 22 – budynek wielorodzinny o pow. użytkowej 937,5 m2 składający się z
18 mieszkań (działka ozn. nr ew. 1399 o pow. 0,1251 ha), wysokość udziału
Gminy Kleczew wynosi 3052/9375.
6) Nieruchomość gruntowa położona w Kleczewie przekazana w 2002r. przez
Kopalnię Węgla Brunatnego „Konin” w Kleczewie S.A. w oparciu o ustawę z dnia
12 października 1994r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków
mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe z przeznaczeniem pod
infrastrukturę techniczną Osiedla Górniczego o łącznej powierzchni 7,5141 ha
(zieleńce, parkingi, ulice osiedlowe) – Akt Not. Rep. A Nr 5104/02 z 10.09.2002r.
7) Nieruchomość gruntowa położona w mieście Kleczewie oraz na terenie gminy
o łącznej powierzchni 7,6360 ha o wartości ogółem 710.402,00 zł przeznaczona
na poprawienie infrastruktury dla Miasta i Gminy Kleczew – Akt Not. Rep.
A Nr 1913/2014 z dnia 12.02.2014r.
8) Koparka SCHRS – 315 o wartości 118 500,00 zł nabyta od osoby prawnej w formie
darowizny – Akt Not. Reo. A 1913/2014 z dnia 12.02.2014 r.
9) Tereny rekreacyjne tj.:
a) Jezioro Stępa w Kleczewie łącznie z przylegającym do jeziora gruntem, który
został zagospodarowany jako targowisko i parking o łącznej powierzchni
6,0997 ha,
b) nieruchomość położona we wsi Adamowo o pow. 6,7100 ha przeznaczona pod
działki rekreacyjne wraz z otuliną zieleni,
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c) Ośrodek Sportu i Rekreacji położony w miejscowości Tręby Stare o łącznej
powierzchni 2,3855 ha (działki ozn. nr ew.: 23/4 o pow. 0,17 ha, 23/2 o pow.
0,06 ha, 23/5 o pow. 0,78 ha, 25/49 o pow. 1,3755 ha),
d) tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-turystyczne położone
na terenie Gminy i Miasta Kleczew o łącznej powierzchni
160,7400 ha,
e) Park Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie o powierzchni 44,00 ha.
10) Obiekty sportowe:
a) hala sportowa oraz boisko położone w Kleczewie przy al. 600-lecia
(nieruchomość ozn. nr ew. 783/1 o pow. 1,0724 ha oraz nieruchomość ozn. nr
ew. 782/21 o pow. 0,3363 ha),
b) hala widowiskowo – sportowa w Kleczewie przy ulicy Białobrodzkiej,
c) hala sportowa w Budzisławiu Kościelnym przy ulicy Szkolnej oraz boisko
sportowe,
d) boisko „ORLIK” 2012 w Kleczewie,
e) boiska wiejskie położone w miejscowościach: Marszewo, Słowiki, Józefowo,
Wola Spławiecka, Nieborzyn, Danków, Jabłonka, Złotków, Budzisław Górny,
Wielkopole oraz boisko w Mieście Kleczewie.
11) Obiekty upowszechniania kultury i oświaty, w tym szkoły podstawowe,
przedszkola i inne placówki oświatowo – wychowawcze:
a) Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Kleczewie,
b) KINO „Zachęta” w Kleczewie,
c) Dom Kultury w Kleczewie przy ulicy Strażackiej 2,
d) Dom Kultury w Budzisławiu Kościelnym,
e) „Wiatrak Koźlak”, „Chata Młynarza” – placówka ekspozycyjno – oświatowo –
kulturalna w Budzisławiu Kościelnym,
f) Szkoły położone:
 w Kleczewie (obiekty szkolne, place zabaw) – nieruchomość zabudowana
o łącznej powierzchni 5,1348 ha,
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Budzisławiu Kościelnym (obiekty szkolne)
– nieruchomość zabudowana ozn. nr ew.: 401 o pow. 2,5753 ha, 152/7
o pow. 0,3580 ha, 53/2 o pow. 0,0859 ha o łącznej powierzchni
3,0192 ha,
 w Sławoszewku – nieruchomość zabudowana ozn. nr ew. 351/24
o pow. 1,5789 ha,
 w Złotkowie – nieruchomość zabudowana ozn. nr ew. 254 o pow.
1,2497 ha,
 w Koziegłowach (obręb Janowo) – nieruchomość zabudowana ozn.
nr ew. 171/1 o pow. 1,0973 ha oraz 171/2 o pow. 1,7717 ha co daje
łączną powierzchnię 2,8690 ha.
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g) Świetlice wiejskie położone we wsi: Przytuki, Adamowo, Sławoszewo,
Marszewo, Janowo, Danków, Wola Spławiecka, Budzisław Górny, Józefowo,
Jabłonka oraz Słowiki.
h) Nieruchomość zabudowana położona w Kleczewie – Plac Kościuszki,
przeznaczona w części pod Komisariat Policji i w części pod Centrum Usług
Wspólnych w Kleczewie.
12)Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej położone w obrębach geodezyjnych:
Sławoszewek, Jabłonka, Roztoka, Budzisław Kościelny, Złotków oraz Miasto
Kleczew.
13)Na terenie Gminy i Miasta Kleczew istnieją 3 oczyszczalnie ścieków (NO) –
biologiczno-mechaniczne położone:
a) w Kleczewie – nieruchomość ozn. nr ew. 1010/13 o pow. 9,0246 ha oraz
1010/11
o pow. 0,5957 ha o przepustowości Q śr 920 m3/dobę,
b) w Budzisławiu Górnym – działka ozn. nr ew. 142/3 o pow. 1,2752 ha
o przepustowości Q śr 271 m3/dobę,
c) w Jabłonce – działka ozn. nr ew. 184/10 o pow. 0,1550 ha o przepustowości
Q śr 47,22 m3/dobę.
14)Składowisko odpadów łącznie ze strefą ochronna położone w obrębie
geodezyjnym Genowefa – działka ozn. nr ew. 198 o pow. 12,00 ha.
15)Nieruchomość położona w obrębie geodezyjnym Genowefa ozn. nr ew.: 201
o pow. 3,7377 ha, 202 o pow. 11,2644 ha, 191/6 o pow. 1,9136 ha o łącznej
powierzchni 16,9157 ha przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod obiekty produkcyjne, składów i magazynów, zabudowy
usługowej, elektrowni wiatrowych, tereny rolne wraz z drogami serwisowymi.
16)Hydrofornie położone w miejscowości:
a) Miasto Kleczew – hydrofornia przy ul. Poznańskiej (działki ozn. nr ew.: 24/3,
26/3 oraz 27/3) oraz przy ul. Białobrodzkiej (działki ozn. nr ew.: 1016/14 oraz
1017/8),
b) Kalinowiec – działka ozn. nr ew. 5/3 o pow. 0,53 ha - czynna,
c) Wielkopole – działka ozn. nr ew. 57/3 o pow. 0,68 ha – czynna,
d) Budzisław Kościelny – działki ozn. nr ew.: 167/16 oraz 167/5 o łącznej
powierzchni 0,3669 ha- czynna
e) Jabłonka – działka ozn. nr ew. 182/1 o pow. 0,2910 ha – nieczynna.
Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 194,99 km, w tym na terenie wsi 177,831
km, natomiast na terenie Miasta Kleczewa wynosi 17,159 km.
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
ogółem 2104 w tym: Miasto 750 przyłączeń, wieś - 1354 przyłączeń.
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17)Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 54,22 km, w tym na terenie wsi
wynosi 33,106 km, natomiast na terenie Miasta Kleczewa długość sieci wynosi
21,663km.
Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania dla
Miasta Kleczewa wynosi 773 przyłączeń, natomiast dla wsi wynosi 592 przyłączeń.
18)Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowia położony w miejscowości:
a) Miasto Kleczew (nieruchomość zabudowana ozn. nr ew.: 1376/3 o pow. 0,1677
ha oraz 660/6 o pow. 0,1079 ha),
b) Budzisław Kościelny (nieruchomość ozn. nr ew.: 45/4 o pow. 0,1709 ha, 27/12
o pow. 0,0568 ha, 247/4 o pow. 0,0215 ha, 46/5 o pow. 0,0066 ha oraz 26/8
o pow. 0,2066 ha o łącznej powierzchni 0,4624 ha.
19)Drogi gminne położone w następujących obrębach geodezyjnych:
Obręb geodezyjny
Powierzchnia [ha]
Roztoka
3,00
Sławoszewek
7,80
Słaboludz
4,03
Alinowo
2,94
Adamowo
2,62
Genowefa
2,22
Jabłonka
15,54
Izabelin
1,85
Janowo
3,30
Kamionka
3,58
Miłaczew
3,90
Przytuki
1,07
Marszewo
3,37
Nieborzyn
10,52
Złotków
3,50
Kalinowiec
4,65
Sławoszewo
4,86
Budzisław Górny
3,40
Budzisław Kościelny
5,80
Wielkopole
2,03
Wola Spławiecka
4,64
Tręby
5,50
Zberzyn
3,67
Kleczew
15,50
Łączna powierzchnia dróg wynosi 119,29 ha
20)Nieruchomości pod rowami położone we wsi Roztoka o powierzchni 2,36 ha –
Decyzja Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Koninie
Nr GN.Ko.72502 – 200/99 z dnia 08.09.1999 r.
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XI. Wnioski końcowe
Mając na uwadze przedstawiony raport, Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew zwraca
się do Rady Miejskiej w Kleczewie o udzielenie wotum zaufania na podstawie art. 28aa
ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym.

Burmistrz Gminy Miasta Kleczew
/-/ Mariusz Musiałowski
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