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1.Wstęp 
 
Wprowadzona w 2018 roku nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym nakłada na Burmistrza 
obowiązek do 31 maja każdego roku przedstawienia Radzie Miejskiej raportu o stanie gminy. 
Raport podsumowuje działalność Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń w roku poprzednim. Jak 
stanowią zapisy ustawy raport obejmuje w szczególności realizację polityk, programów i 
strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego – w naszym przypadku funduszu 
sołeckiego.  
 
Dokument zwany Raportem jest po raz czwarty przedkładany Wysokiej Radzie, ale też 
wszystkim mieszkańcom. Niniejsze opracowanie na początku zawiera dane demograficzne, 
aktywność gospodarczą oraz wskaźniki bezrobocia w naszej gminie, następnie przedstawione 
zostają dane finansowe dotyczące ubiegłego roku wraz z informacją na temat zrealizowanych 
inwestycji.  
 
Przyjmując, że fundusz sołecki jest pewnego rodzaju budżetem obywatelskim zawarto 
informację na temat wysokości środków w poszczególnych sołectwach oraz sposobu ich 
wykorzystania. Wypełniając ustawowy obowiązek przedstawiono realizację Strategii Rozwoju 
Gminy oraz Programów i Polityk w 2021 roku.  
 
Znaczną część zadań gmina realizuje poprzez swoje jednostki organizacyjne, stąd też oddzielny 
fragment Raportu został poświęcony ich działalności w 2021 roku.  
 
Zakres niniejszego opracowania zawiera przekrój działalności Burmistrza Miasta i Gminy 
Krzywiń w 2021 roku choć z całą pewnością nie wyczerpuje wszystkich zagadnień.  
 
Cały 2021 rok przeżyliśmy w cieniu epidemii. Choć wyhamowała organizacja wielu ciekawych 
inicjatyw społecznych, wstrzymano organizację spotkań bezpośrednich. Jednak udało się 
zorganizować w okresie ,,odwilży” obostrzeń wprowadzonego reżimu sanitarnego wiele 
wydarzeń na terenie naszej gminy, na terenie naszych sołectw. Z zachowaniem podstawowych 
zasad reżimu sanitarnego zorganizowano z sukcesem Triathlon Soplicowo w Cichowie, Dni 
Profilaktyki czy 45-lecie Zespołu Szkół w Krzywiniu.  
 
Pomimo trwającej nadal epidemii w 2021 roku zrealizowaliśmy szereg zaplanowanych 
inwestycji. Na mapie gminy pojawiła się kolejna utwardzona droga gminna z kostki brukowej, 
tym razem w Rąbiniu. Na budowę drogi samorząd gminy otrzymał wsparcie z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. Korzystając z dobrych warunków atmosferycznych poprawiono 
stan techniczny kilku dróg m.in. w Mościszkach, Jerce, Żelaźnie, czy Cichowie.  
 
Również tutaj wyremontowano na całej długości chodnik na ul. Krętej. Znaczne środki 
finansowe skierowaliśmy na oświatę. Wyremontowano kompleksowo wszystkie piony sanitarne 
w Zespole Szkół w Krzywiniu, jednocześnie przygotowano projekt remontu toalet w Zespole 
Szkół w Jerce. Zmodernizowano nawierzchnie placów zabaw dla najmłodszych przy szkole w 
Lubiniu, Bieżyniu, Jerce. W Zespole Szkół w Krzywiniu otwarto pierwszą profesjonalną 
pracownię do nauki języków obcych – Wieżę Babel. Wszystkie szkoły otrzymały środki z 
rządowego programu Laboratoria Przyszłości.  
Po wielu latach oczekiwania, licznych zabiegów u władz Polskiej Spółki Gazowniczej, ruszyła 
budowa sieci gazowej na terenie gminy Krzywiń. Gazyfikacja obejmie miasto Krzywiń, a 
gazociąg przechodzi przez Jurkowo i Świniec.  
W 2021 roku, podobnie jak w latach poprzednich, wykonano wymianę opraw świetlnych na 
nowe typu LED na kolejnych ulicach miasta Krzywiń. Bezpieczne podświetlane przejście 
uliczne pojawiło się w m. Lubiń.  
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Kontynuowaliśmy procesy rewitalizacyjne na terenie miasta oraz odnowy wsi na terenach 
wiejskich. Przygotowano przetarg na wymianę poszyć dachowych na kolejnych 5 świetlicach 
wiejskich tj. w Nowym Dworze, Rąbiniu, Żelaźnie, Świńcu oraz w Zglińcu.  
Przeprowadzono rewitalizację plaży miejskiej w Krzywiniu. Odnowiono budynek obsługi 
kąpieliska, pojawiły się nowe kosze na śmieci, ławki oraz elementy placu zabaw. W m. Krzywiń 
wyremontowano chodniki na ul. Mostowej, Nawrockiego i fragment na ul. Kościańskiej. 
Przeprowadzono metamorfozę zaplecza kuchennego przy Sali Domu Strażaka w Krzywiniu, 
wyposażono kompleksowo salę i zaplecze kuchenne świeżo wyremontowanej świetlicy wiejskiej 
w Bielewie.  
 
Dzięki wprowadzeniu w 2021 roku gminnego programu dofinansowania wymiany źródeł ciepła 
udało się udzielić prawie 91 umów dotacji mieszkańcom na wymianę tzw. ,,kopciucha” na 
ekologiczne źródło spalania. Na polu działań z zakresu ekologii, warto pochwalić się kolejną 
nagrodą, którą otrzymała gmina Krzywiń za działania proekologiczne w ramach autorskiej akcji 
,,Czysta Gmina Krzywiń”.  
 
Bezpieczeństwo najmłodszych to dla mnie i mojego Urzędu sprawa priorytetowa. Ponad 400 
maluchów z przedszkoli na terenie gminy Krzywiń otrzymało kaski rowerowe. W ten sposób 
zachęcamy do czynnej rekreacji, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo uczestników ruchu.  
 
W 2021 roku trwały intensywne prace projektowe dotyczące zadania pn. „Wykonanie 
dokumentacji projektowej dla ścieżki rowerowej między miejscowościami Czerwona Wieś, 
Krzywiń, Jerka”. Prace projektowe ww. inwestycji – na którą wszyscy czekają – mają zakończyć 
się w IV kwartale 2022 roku.  
 
Obok działając bezpłatnej komunikacji na linii Krzywiń-Śrem, pod koniec roku 2021 roku 
podjęliśmy działania stworzenia autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy Krzywiń. 
Projekt ruszył od 15 lutego 2022 roku.  
 
Czas trwającej epidemii wykorzystaliśmy na przygotowanie kolejnych, nowych wniosków o 
dofinansowanie zewnętrzne. 25 października 2021 roku ogłoszono wyniki pilotażowego naboru 
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w którym przyjęto 
wniosek Gminy Krzywiń o dofinansowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Wniosek 
dotyczył rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Krzywiń w miejscowościach: 
Krzywiń, Cichowo, Lubiń, Rąbiń- Łuszkowo z przebudową stacji uzdatniania wody. Kwota 
wnioskowanych środków wyniosła 4.750.000,00 zł bezzwrotnego dofinansowania.  
W grudniu 2021 roku otrzymaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania w kwocie 
3.381.644,59 zł na realizację projektu pn. ,,Adaptacja zabytkowego budynku szkoły w 
miejscowości Bieżyń na Gminne Centrum Nauki”.  
Otrzymaliśmy również wsparcie finansowe z LGD ,,Gościnna Wielkopolska” na instalację 
fotowoltaiczną w Jurkowie oraz odnowę stawu i remont strefy rekreacyjnej w miejscowości 
Łuszkowo, odnowę rowu w miejscowości Czerwona Wieś oraz nowe nasadzenia w 
miejscowości Czerwona Wieś i Stary Dębiec. 
 
Zakończono projekt pn. Głos Krzywińskich Młodych Obywateli w ramach którego grupa 
młodych mieszkańców gminy ukończyła Akademię Młodego Obywatela! Podczas 
podsumowania Akademii przedstawione zostały wyniki badań pierwszej w historii subregionu 
leszczyńskiego Diagnozy Potrzeb Młodzieży Miasta i Gminy Krzywiń oraz 10 postulatów 
młodzieży. Projekt zrealizowany był przez Fundacja Cooperacja we współpracy z Gminą 
współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.  
 
W 2021 roku wykonaliśmy sporo pracy na poziomie tworzenia nowej infrastruktury, realizacji 
licznych wniosków sołeckich jak również planowania nowych inwestycji, które mają za zadanie 
stale podnosić jakość życia wśród mieszkańców gminy Krzywiń. Zapraszam do wspólnej pracy, 
każdego aby ,,łączyć, nie dzielić”. 
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Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń 
 

(-)Jacek Nowak 

 
2. Informacje ogólne  
 

Gmina Krzywiń to gmina miejsko-wiejska położona w województwie wielkopolskim, w 
powiecie kościańskim. Siedzibą gminy jest miasto Krzywiń. Miasto usytuowane jest w pobliżu 
Kanału Obrzańskiego, w jego pradolinie. Znajduje się w południowo-zachodniej części 
Wielkopolski, na terenie Pojezierza Krzywińskiego, będącego wschodnią częścią Pojezierza 
Leszczyńskiego. 

Gmina Krzywiń sąsiaduje z gminami: Czempiń, Dolsk, Gostyń, Kościan, Krzemieniewo, 
Osieczna, Śmigiel i Śrem. Posiada 23 sołectwa: Bielewo, Bieżyń, Cichowo, Czerwona Wieś, 
Gierłachowo, Jerka, Jurkowo, Kopaszewo, Lubiń, Łagowo, Łuszkowo, Mościszki, Nowy Dwór, 
Rąbiń, Rogaczewo Małe, Rogaczewo Wielkie, Świniec, Teklimyśl, Wieszkowo, Zbęchy, Zbęchy-
Pole, Zgliniec, Żelazno, a także osady i przysiółki: Boża Wola, Jurkowo-Huby, Kuszkowo, 
Polesie, Rąbinek, Stary Dębiec, Szurkowo i Wymysłowo. 

 
W okresie od początku do końca 2021 roku liczba mieszkanek i mieszkańców zmniejszyła się 

o 31 osób przez co na dzień 31 grudnia 2021  roku w gminie Krzywiń zameldowanych było łącznie 

9955 osób. Poniższe tabelki przedstawiają bardziej szczegółowe dane.  
 

 

Rok Zameldowania na pobyt stały w Gminie Krzywiń 

 Liczba dzieci urodzonych 

i zameldowanych  

Liczba osób, które zameldowały się w gminie Krzywiń 

bądź przemeldowały w jej obrębie( dotyczy również 

pobytu czasowego) 

2020 123 455 

2021 107 406 

 

Rok Wymeldowania z pobytu stałego z gminy Krzywiń 

 Liczba osób wymeldowanych Liczba osób zmarłych 

2020 23 123 

2021 27 117 

 

Stan ludności - porównanie lat 2016-2020 

 

Rok 

 

 

Liczba ludności 

zameldowanych w 

gminie Krzywiń 

Urodzenia dzieci, 

które są zameldowane 

w gm. Krzywiń 

Zgony osób ostatnio 

zameldowanych w 

gminie Krzywiń 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina_miejsko-wiejska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_ko%C5%9Bcia%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywi%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82y_Obrza%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Krzywi%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Leszczy%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pojezierze_Leszczy%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czempi%C5%84_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolsk_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gosty%C5%84_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bcian_%28gmina_wiejska%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzemieniewo_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osieczna_%28gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_wielkopolskim%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Amigiel_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arem_%28gmina%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bielewo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bie%C5%BCy%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cichowo_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czerwona_Wie%C5%9B
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gier%C5%82achowo_%28powiat_ko%C5%9Bcia%C5%84ski%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jurkowo_%28wie%C5%9B_w_wojew%C3%B3dztwie_wielkopolskim%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kopaszewo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubi%C5%84_%28powiat_ko%C5%9Bcia%C5%84ski%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81agowo
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81uszkowo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%9Bciszki_%28wie%C5%9B_w_wojew%C3%B3dztwie_wielkopolskim%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Dw%C3%B3r_%28powiat_ko%C5%9Bcia%C5%84ski%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C4%85bi%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rogaczewo_Ma%C5%82e
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rogaczewo_Wielkie
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiniec_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teklimy%C5%9Bl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wieszkowo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zb%C4%99chy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zb%C4%99chy-Pole
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zb%C4%99chy-Pole
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgliniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBelazno_%28powiat_ko%C5%9Bcia%C5%84ski%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCa_Wola_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jurkowo-Huby
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuszkowo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polesie_%28powiat_ko%C5%9Bcia%C5%84ski%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C4%85binek_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_D%C4%99biec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szurkowo_%28powiat_ko%C5%9Bcia%C5%84ski%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wymys%C5%82owo_%28powiat_ko%C5%9Bcia%C5%84ski%29
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2016 10015 117 85 

2017 9969 109 85 

2018 9960 150 89 

2019 10043 131 113 

2020 9986 118 123 

2021 9955 107 117 

 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2021 roku ( dotyczy pobytu stałego i czasowego) 

Wiek Mężczyzn Kobiet ogółem 

0-2 159 187 346 

3 70 70 140 

4-5 106 102 208 

6 70 37 107 

7 50 45 95 

8-12 333 296 629 

13-15 173 154 327 

16-17 101 102 203 

18 64 42 106 

19-65( tylko 

mężczyźni) 

3224 - 3224 

19-60 ( tylko kobiety)  - 2740 2740 

>65 tylko mężczyźni 626  626 

>  60 tylko  kobiety  1196 1196 

Ogółem 4976 4979 9955 

 

W 2021 r. zarejestrowano w gminie 44 nowych przedsiębiorców. Najczęściej przedmiotem działalności 

tych przedsiębiorstw była działalność związana z budownictwem. W 2021r. wyrejestrowano 36 

przedsiębiorców. 

Dla zobrazowania sytuacji gospodarczej gminy Krzywiń poddano analizie miernik liczby osób fizycznych  

prowadzących działalność gospodarczych w latach 2019-2021, co pokazuje poniższa tabela 

 

 2019 2020 2021 
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Podmioty 

gospodarki 

narodowej wpisane 

do rejestru REGON 

działające na terenie 

gminy Krzywiń - 

ogółem 

872 910 930 

sektor prywatny - 

osoby fizyczne 

prowadzące 

działalność 

gospodarczą 

668 691 701 

Powyższa tabela pokazuje że na terenie gminy z roku na rok przybywa podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą. 

Specyfikacje dokonanych wpisów w CEIDG (Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej) 

przedstawiono na wykresie 

Rok 2021 

 

W 2021 r. stopa bezrobocia na koniec 2021 roku w powiecie kościańskim wyniosła 2,7% (w 2019 roku na 

poziomie 2,7%, w 2020 roku na poziomie 3,5%), odnotowano spadek o 0,9 punktu procentowego w 

stosunku do 2020 roku. Odnotowano dalszy spadek liczby bezrobotnych z gminy Krzywiń w stosunku 

do lat poprzednich. Na koniec 2021 roku było 104 bezrobotnych, w tym 70 kobiet. 

 Osoby bezrobotne W tym kobiety  

2016 225 148 

2017 171 115 

2018 143 93 

2019 110 69 

2020 124 72 

2021 104 70 
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Gmina Krzywiń organizuje prace społecznie użyteczne. W 2021 roku do prac społecznie użytecznych 
skierowano 6 osób. 
 

3. Informacje Finansowe i Inwestycyjne 
 
3.1 Budżet  
 
W 2021 roku zrealizowano według przyjętych przez Radę Miejską Uchwał i Zarządzeń Burmistrza: 

− dochody ogółem w wysokości 70.437.520,07 zł, co stanowi około 101% wartości zaplanowanej,  

− wydatki w wysokości 55.821.241,01 zł, co stanowi 92% planu. 
 
Nadwyżka budżetu ukształtowała się na poziomie 14.616.279,06 zł. 
 
DOCHODY  

Plan budżetu po stronie dochodów wynosi 70.051.169,72 zł a wykonanie 70.437.520,07 zł tj. 100,55%, 

przy czym dochody bieżące zrealizowano w 100,67%, a majątkowe  

w 100,00%.   

 
Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej 
 

Dział Dochody budżetu Plan budżetowy Wykonanie (%) 

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 559 780,99 1 559 780,99 100,00 

020 Leśnictwo 5 115,98 5 115,98 100,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 672 501,98 697 564,01 103,73 

750 Administracja publiczna 145 101,55 144 860,48 99,83 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

1 948,00 1 948,00 100,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 
50 000,00 50 000,00 100,00 

756 

Dochody od osób prawnych, od osób 

fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem 

17 129 905,55 17 588 146,11 102,68 

758 Różne rozliczenia 29 267 579,67 29 280 514,89 100,04 

801 Oświata i wychowanie 1 039 993,69 1 037 581,65 99,77 

851 Ochrona zdrowia 32 621,04 32 577,25 99,87 

852 Pomoc społeczna 1 176 040,98 1 168 402,79 99,35 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 49 047,23 50 550,10 103,06 

855 Rodzina 16 814 220,52 16 796 373,72 99,89 
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900 
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 
2 064 331,30 1 979 073,30 95,87 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
42 981,24 42 981,24 100,00 

926 Kultura fizyczna 0,00 2 049,56 0,00 

  OGÓŁEM: 70 051 169,72 70 437 520,07 100,55 

 
STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW 

 

 
WYDATKI 

 
Plan budżetu po stronie wydatków wynosi 60.674.071,61 zł a wykonanie 55.821.241,01 zł tj. 92,00% 

planu, przy czym wydatki bieżące zrealizowano w 93,95%, a majątkowe  

w 65,38%.  

Wydatki na cele majątkowe wyniosły 2.699.792,77 zł, a na cele bieżące 53.121.448,24 zł, co stanowi 

odpowiednio 4,84% i 95,16% kwoty ogółem. 

 
Realizacja wydatków wg klasyfikacji budżetowej 
 
Dział Wydatki budżetu Plan budżetowy Wykonanie (%) 
010 Rolnictwo i łowiectwo 2 651 231,25 2 303 032,35 86,87 

600 Transport i łączność 2 666 380,81 1 420 597,49 53,28 
630 Turystyka 265 398,65 244 505,96 92,13 
700 Gospodarka mieszkaniowa 767 020,89 659 215,15 85,94 
710 Działalność usługowa 361 422,00 333 928,20 92,39 
750 Administracja publiczna 5 078 305,19 4 817 501,77 94,86 

751 

Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa 1 948,00 1 948,00 100,00 

754 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 991 910,25 765 187,46 77,14 

757 Obsługa długu publicznego 430 000,00 387 634,05 90,15 
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758 Różne rozliczenia 20 000,00 11 522,94 57,61 
801 Oświata i wychowanie 18 291 364,51 17 403 353,54 95,15 
851 Ochrona zdrowia 362 940,42 291 305,63 80,26 
852 Pomoc społeczna 2 752 774,02 2 707 933,52 98,37 

853 
Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 106 475,67 104 769,50 98,40 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 460 814,07 401 394,58 87,11 
855 Rodzina 16 913 821,52 16 893 032,77 99,88 

900 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 5 066 604,63 4 662 256,21 92,02 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 2 688 888,48 1 685 063,12 62,67 

925 

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 
naturalne obszary i obiekty chronionej 
przyrody 2 000,00 0,00 0,00 

926 Kultura fizyczna 794 771,25 727 058,77 91,48 
 Ogółem: 60 674 071,61 55 821 241,01 92,00 

 
STRUKTURA WYKONANYCH WYDATKÓW 

 

 

Dług gminy na dzień 31 grudnia 2021 wynosi 24.194.082,31 zł 

Spłata rat kredytów i pożyczek została zpalanowana na lata 2022-2043 

rok spłaty rat prognoza długu 

2022       1 549 127,75                 22 644 954,56 zł  

2023       1 635 317,00                 21 009 637,56 zł  

2024       1 721 506,25                 19 288 131,31 zł  

2025       1 635 317,00                 17 652 814,31 zł  

2026       1 635 317,00                 16 017 497,31 zł  

2027       1 635 317,00                 14 382 180,31 zł  

2028       1 549 127,75                 12 833 052,56 zł  

2029       1 815 394,75                 11 017 657,81 zł  

2030       2 010 871,00                    9 006 786,81 zł  

2031       2 010 871,00                    6 995 915,81 zł  

2032       1 259 908,00                    5 736 007,81 zł  

2033          671 706,00                    5 064 301,81 zł  

2034          506 430,00                    4 557 871,81 zł  
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2035          506 430,00                    4 051 441,81 zł  

2036          506 430,00                    3 545 011,81 zł  

2037          506 430,00                    3 038 581,81 zł  

2038          506 430,00                    2 532 151,81 zł  

2039          506 430,00                    2 025 721,81 zł  

2040          506 430,00                    1 519 291,81 zł  

2041          506 430,00                    1 012 861,81 zł  

2042          506 430,00                       506 431,81 zł  

2043          506 431,81                                      -   zł  

 

Analiza porównawcza budżetu gminy Krzywiń (lata 2018-2021) 

 
Wyszczególnienie Kwota  

Rok 2018 2019 2020 2021 

Dochody budżetu: 

Plan budżetowy 48 170 386,15 55 935 340,79 58 805 976,60 70 051 169,72 

Wykonanie 46 846 218,17 55 982 108,80 59 039 660,00 70 437 520,07 

Struktura (w %) 97,25 100,08 100,40  100,55 

Wydatki budżetu: 

Plan budżetowy 70 732 042,56 56 686 424,67 59 330 451,87 60 674 071,61 

Wykonanie 65 613 869,87 55 239 280,49 57 255 435,95 55 821 241,01 

Struktura (w %) 92,76 97,45 96,50 92,00 

 
Wydatki w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych i programu 

przeciwdziałania narkomanii  

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii wykonano w kwocie  

249 489,88 zł przy zrealizowanych dochodach z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 

hurtowym w kwocie 222 723,31 zł co prezentuje poniższa tabela: 

Rozdział 
Dochody 

Rozdział 
Wydatki 

Plan Wykonanie Plan Wykonanie 

75618 

(§ 0480) 
201 878,48 201 878,48 85153 2 999,84 649,84 

75619 

(§ 0270) 
20 844,83 20855,83 85154 313 319,54 248 840,04 

Razem: 222 723,31 222 723,31 Razem: 316 319,38 249 489,88 
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3.2 Inwestycje (wybrane) 
 

• Montaż instalacji fotowoltaicznej w celu zaopatrzenia świetlicy wiejskiej  w Jurkowie w 

energię odnawialną 

Koszt 64 944,00 zł, dofinansowanie  PROW 41 323, 00. Zadanie polegało na montażu 51 paneli 

fotowoltaicznych o mocy 310Wp każdy, napięciu znamionowym 33V, przytwierdzonych do konstrukcji 

dachu 
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• Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego poprzez odnowę stawu i remont 

strefy rekreacyjnej w miejscowości Łuszkowo, odnowę rowu w miejscowości Czerwona 

Wieś oraz nowe nasadzenia w miejscowości Czerwona Wieś i Stary Dębiec 

 

Koszt 78.942,45 zł, dofinansowanie PROW 50.231,00 zł. Zadanie polegało na nasadzeniach 

przydrożnych i śródpolnych- 90 szt.,  oczyszczeniu stawu w Łuszkowie i rowu w Czerwonej Wsi. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Zakup i montaż pomostu pływającego   

 

Pomost zamontowany na plaży w Krzywiniu. Pomost wraz z  barierkami, trapem, drabinką, stanowiskiem 

ratownika. Koszt 115.089,99 zł plus koszt dokumentacji 12.999,99 zł (dokumentacja obejmuje 2 

pomosty, wymiana drugiego realizowana będzie w 2022 roku). 

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 50.000,00 zł. 
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• Remont toalet Zespole Szkół w Krzywiniu 

 

Przeprowadzony remont polegał m.in. na: usunięciu wszystkich istniejących ścianek działowych wraz z 

ich okładzinami i stolarką drzwiową, wyburzeniu fragmentów ścianek działowych pomiędzy toaletami a 

korytarzem, wykonaniu nowych ścian z bloczków gipsowych i gipsowo- kartonowych, nowa armatura, 

płytki, biały montaż, podwieszany sufit, nowe instalacje kanalizacyjne. Koszt wykonania zadania to 

405.059,61 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4 m 

Budowa drogi w Rąbiniu-  nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej długość  

0,154 km, szerokość 4,0 m Koszt zadania - 679 369,13 zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego – 246.250,00 zł. 
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• Inwestycje w szkołach – klasa językowa ,,Wieża Babel” w Zespole Szkół w Krzywiniu 

 
 

• Inwestycje w szkołach – budowa cieplika (podłączenie pod kotłownię olejową), wymiana 
stolarki okiennej, drzwiowej, remont schodów i tarasu, wymiana balustrad w Przedszkolu 
Samorządowym w Bieżyniu 

 
• Inwestycje w oświetlenie LED oraz poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych 

w Krzywiniu i Lubiniu  
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• Remont chodników w m. Krzywiń (ul. Mostowa, Kościańska, Nawrockiego) 
 

 

 

• Inwestycje w szkołach – remont nawierzchni placów zabaw przy szkołach w Lubiniu, 
Bieżyniu i Jerce 

 
 

 

 

 

 



 

18 

 

• Remonty i poprawa stanu dróg dojazdowych na obszarach wiejskich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• W 2021 roku ruszyła budowa sieci gazowej na terenie miasta Krzywiń (zakończenie 
inwestycji grudzień 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Remont chodnika na ul. Krętej w Rąbiniu 
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• Rewitalizacja plaży miejskiej w Krzywiniu 

 

 
 

 

• Kontynuacja doposażania świetlic wiejskich i Sali Domu Strażaka 
 

  
 

 

• Sieć wodociągowa. Inwestycje wykonane przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie 

(Stan na 01.01.2022 r.): 

Zakres rzeczowo-finansowy robót wykonanych w 2021 roku 

L.p. Tytuł Wartość netto 

1.  SUW Rogaczewo Małe - Remont filtrów 9 szt. wymiana złoża 
111.388,00 zł 

2.  Rogaczewo Małe – odwiert studni 2a, 3a podłączenie 

elektryczne oraz wodociągowe 
239.439,00 zł 

3.  Razem 350.827,00 zł 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mościszki o długości 0,26 km i Ø 110 mm za kwotę 

58.500,00 zł., z tego 35.500,00 zł. z budżetu gminy Krzywiń.  
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• Oświetlenie uliczne 

W 2020 roku w ramach inwestycji zdemontowano 34 oprawy sodowe starej generacji, a zamontowano  55 

nowe oprawy w tym LED-owych 46 a sodowych 14 sztuk (nowe lokalizacje).   

Dodatkowo, na terenie gminy powstały kolejne podświetlane przejścia dla pieszych – łącznie 4 słupów – 

oświetlono 2 przejścia – jedno w Krzywiniu ul. Leszczyńska oraz jedno w Lubiniu ul. Mickiewicza.  

Lokalizacja 
Wymiana na 

oprawy LED 

Dołożenie 

opraw 

(sodowe) 

Krzywiń 105 - 

Gierłachowo 29 - 

Lubiń (przejście dla pieszych) 2 - 

Bieżyń - 3 

Jurkowo - 2 

 

• Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła (gminny program) 

Wszystkie umowy Łączna 

kwota 

dotacji 

Pompy ciepła- 

dotacja  

6 0000 

Pellet – 

dotacja 3 000 

zł 

Ekogroszek – 

dotacja 3 000 zł 

Gaz  -  

dotacja 6 000 zł 

91 szt. 300 000,00 6 szt. 11 szt. 71 szt. 3 szt. 

Wniosków było 96, jeden został wycofany przez wnioskodawcę, a 3 nie zostały rozliczone. Nie kupiono 

jednak pieca i nie złożono rozliczenia co skutkowało rozwiązaniem umowy. Jeden wniosek złożony 2 

tygodnie po zakupie pieca, więc w ogóle nie podpisaliśmy umowy 

• Melioracje 

Zakres rzeczowo-finansowy robót wykonanych w 2021 roku przez Spółkę Wodną Melioracji Nizin Obrzańskich 

przy udziale dotacji celowej z budżetu Gminy Krzywiń 

Konserwacja gruntowna urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Krzywiń 

Lp. Obręb Rów – zakres 
Parametry, 

[m] 

Rozmiar, 

[mb] 

Udział 

gminy, 

[zł] 

Wartość 

zadania, 

[zł] 

1. 
Gmina 

Krzywiń 

Konserwacja i utrzymanie cieków 

melioracji wodnej na terenie gminy  

Mechaniczne  i ręczne wykoszenie 

porostów ze skarp i dna cieków, 

wycinka krzaków, oczyszczenie 

przepustów, odmulenie ręczne i 

mechaniczne cieków  

Szerokość: 0,4-

0,8  

Głębokość: 1,5 

Zamulenie: 0,1-

0,4 

2 200 5.100,00 10.200,00 

2 Mościszki 

Rów 16 i 10 

Ręczne wykoszenie porostów ze 

skarp cieku, ręczne i mechaczne 

Szerokość: 0,6  

Głębokość: 1,5 
800 6.500,00 13.000,00 
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• Kanalizacja 

W roku 2021 dofinansowano budowę 23 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną kwotę 

91.000,00 zł. 

Oczyszczalnia  przepływy ścieków oczyszczonych w latach 2018-2021 

         2018 2019 2020 2021 

10712 m3 38867 m3 42686 m3 46475,6m3 

Awarie oczyszczalnia  

         2018 2019 2020 2021 

                       0 1                          4                  4 

Awarie na sieci zatory  

         2018 2019 2020 2021 

                       0 2                          2                   1 

 

Liczba odebranych podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych latach w Krzywiniu. 

         2018 2019 2020 2021 

353 52 26 10 

 

Liczba domostw niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu z powodu posiadania 

przydomowej oczyszczalni ścieków: 15. 

Liczba domostw niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu z innych powodów: 3. 

odmulenie dna cieku, wycinka 

krzaków, oczyszczenie przepustów i 

studni na trasie 

Zamulenie: 0,3-

0,4 

 

3. 

 

Kopaszewo - 

Łuszkowo 

  

Rów Łuszkowski 

Mechaniczne wykoszenie porostów 

ze skarp wraz z hakowaniem dna 

cieku i usunięciem namułu, wycinka 

krzaków, oczyszczenie przepustów 

Szerokość: 0,6  

Głębokość: 1,5 

Zamulenie: 0,1-

0.2 

2 100 4.400,00 8.800,00 

4 Bielewo 

Rów Ż-1 i Ż-1a 

Ręczne wykoszenie porostów ze 

skarp cieku, ręczne i mechaczne 

odmulenie dna cieku, wycinka 

krzaków, oczyszczenie i naprawa  

przepustów 

Szerokość: 0,6  

Głębokość: 1,5 

Zamulenie: 0,3-

0,4 

600 4.000,00 8.000,00 

Razem 5 100 20.000,00 40.000,00 
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Liczba odebranych połączeń do sieci kanalizacji sanitarnej z podziałem na odbiorców indywidualnych i 

jednostki prowadzone działalność gospodarczą: 

odbiorcy indywidualni 
jednostki prowadzące działalność 

gospodarczą 

379 52 

Wpływy ze sprzedaży w roku 2019, 2020, 2021: 

Wpływy - rejestr sprzedaży - 2019 

netto VAT brutto 

191 078,47 15 296,31 206 374,78 

Wpływy - rejestr sprzedaży - 2020 

netto VAT brutto 

470 245,21 34 834,90 470 245,21 

 

• Gospodarka Odpadami 

Na Składowisku Odpadów Komunalnych w 2021 r. na bieżąco wykonywano monitoring  składowiska 

pod względem gazu, osiadania składowiska oraz monitoring wód podziemnych przez Zakłady 

Pomiarowo – Badawcze „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. Gliwice za kwotę 6.150,00 zł brutto.   

W Gminie Krzywiń zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmuje się Komunalny Związek Gmin 

Regionu Leszczyńskiego w Lesznie.  

 
3.3 Fundusz Sołecki 

 
Jednym z elementów raportu, zgodnie z zapisami ustawy to podsumowanie realizacji budżetu 
obywatelskiego. W Gminie Krzywiń w 2021 roku nie było wyszczególnionych środków na 
realizację budżetu obywatelskiego, jednak z całą pewnością za pewien rodzaj budżetu 
obywatelskiego można uznać fundusz sołecki, o którego przeznaczeniu decydują sami 
mieszkańcy.  
 

Sołectwo Dział Rozdział Paragraf Plan Wykonanie  

/ nazwa przedsięwzięcia         na 31.12.2021 r. 

Bielewo           

Remont dróg 600 60016 4270            2 160,00                    2 160,00     

Pogłębienie rowu przy drodze 600 60016 4300            3 000,00                    2 600,00     

Równanie dróg 600 60017 4300            4 000,00                    4 000,00     

Odnowienie elementów infrastruktury turystycznej 630 63003 4300            4 800,00                    4 800,00     

Utrzymanie zieleni 900 90004 4300            9 400,00                    9 400,00     

Kultura 921 92105 4210                190,58                         90,58     

Wpływy - rejestr sprzedaży - 2021 

netto VAT brutto 

551 820,31 44 146,89 595 967,20 
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Kultura 921 92105 4220            1 575,83                    1 543,44     

Utrzymanie świetlicy 921 92109 4170                600,00                       600,00     

Doposażenie świetlicy 921 92109 4210          10 794,95                 10 794,95     

Doposażenie świetlicy 921 92109 4300                219,00                       219,00     

Zakup wyposażenia boiska 926 92695 4210            2 704,79                    2 704,79     

Zakup wyposażenia boiska 926 92695 4300                295,21                       295,21     

Razem                 39 740,36                 39 207,97     

Bieżyń           

Równanie dróg 600 60017 4300            3 000,00                    2 900,00     

Utrzymanie zieleni 900 90004 4210            3 000,00                    2 908,32     

Kultura 921 92105 4210                100,88                       100,88     

Kultura 921 92105 4220                  46,48                         46,48     

Kultura 921 92105 4300            6 852,64                    6 444,00     

Doposażenie świetlicy 921 92109 4210          13 000,00                 11 282,82     

Utrzymanie świetlicy 921 92109 4210            2 105,91                    2 105,91     

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 921 92109 4210            1 890,94                    1 149,00     

Utrzymanie świetlicy 921 92109 4300            2 177,10                    2 177,10     

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 921 92109 4300                822,90                       635,00     

Razem               32 996,85                 29 749,51     

Cichowo           

Równanie dróg 600 60017 4210          10 000,00                 10 000,00     

Kultura 921 92105 4300            4 752,01                    4 752,01     

Utrzymanie świetlicy 921 92109 4170            1 000,00                    1 000,00     

Razem                 15 752,01                 15 752,01     

Czerwona Wieś           

Utrzymanie zieleni 900 90004 4210                300,00                       295,59     

Kultura  921 92105 4170                600,00                       600,00     

Kultura  921 92105 4210                  39,36                         39,36     

Kultura  921 92105 4220            2 460,14                    2 459,90     

Kultura  921 92105 4300            2 900,00                    2 900,00     

Utrzymanie świetlicy 921 92109 4300          16 247,49                 16 247,49     

Razem                 22 546,99                 22 542,34     

Gierłachowo           

Budowa chodnika 600 60016 6050          15 392,56                                -       

Równanie dróg/ zakup tłucznia 600 60017 4210            3 397,90                    3 397,90     

Utrzymanie zieleni 900 90004 4170                800,00                       800,00     

Utrzymanie zieleni 900 90004 4210                700,00                       695,20     

Kultura 921 92105 4220                602,10                       602,10     

Kultura 921 92105 4300            1 500,00                    1 500,00     

Razem                 22 392,56                   6 995,20     

Jerka           

Przebudowa parkingów i ciągów komunikacyjnych 
na ul. Kościańskiej w Jerce wraz z kanalizacją 
deszczową  i oświetleniem 600 60016 6050          10 000,00                 10 000,00     

Równanie dróg 600 60017 4300            2 000,00                    2 000,00     

Doposażenie OSP 754 75412 4210            1 000,00                    1 000,00     

Utrzymanie zieleni 900 90004 4210            3 565,96                    3 565,96     
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Kultura 921 92105 4210                  43,00                         43,00     

Kultura 921 92105 4220            2 957,00                    2 800,24     

Kultura 921 92105 4300          11 000,00                 11 000,00     

Utrzymanie porządku  921 92109 4170            7 000,00                    7 000,00     

Utrzymanie porządku  921 92109 4210                176,90                       176,90     

Doposażenie świetlicy 921 92109 4210            7 524,01                    7 524,01     

Doposażenie placu zabaw 926 92695 6050            6 210,28                    6 210,28     

Razem                 51 477,15                 51 320,39     

Jurkowo           

Utrzymanie zieleni 900 90004 4300            1 200,00                    1 200,00     

Kultura 921 92105 4210                173,95                       173,95     

Kultura 921 92105 4220            4 137,06                    4 137,06     

Kultura 921 92105 4300            8 400,11                    8 400,11     

Doposażenie świetlicy 921 92109 4210          16 341,60                 16 341,60     

Doposażenie świetlicy 921 92109 4300                  15,84                         15,84     

Razem                 30 268,56                 30 268,56     

Kopaszewo           

Równanie dróg 600 60017 4300            2 000,00                    1 740,00     

Utrzymanie zieleni 900 90004 4210                200,00                       199,92     

Utrzymanie zieleni 900 90004 4300            3 000,00                    3 000,00     

Kultura 921 92105 4210                149,69                       147,05     

Kultura 921 92105 4220            4 120,31                    4 120,31     

Kultura 921 92105 4300            3 030,00                    3 030,00     

Doposażenie świetlicy 921 92109 4210            8 000,00                    7 705,00     

Remont świetlicy  921 92109 4210            8 000,00                                -       

Remont świetlicy  921 92109 4270            3 261,40                                -       

Razem                 31 761,40                 19 942,28     

Lubiń           

Równanie dróg 600 60017 4300            2 700,00                    2 700,00     

Utrzymanie zieleni 900 90004 4210            1 500,00                    1 500,00     

Utrzymanie zieleni 900 90004 4300            3 000,00                    3 000,00     

Kultura 921 92105 4210                194,36                       194,36     

Kultura 921 92105 4220            1 330,87                    1 330,87     

Kultura 921 92105 4300            6 500,00                    6 400,00     

Utrzymanie świetlicy 921 92109 4170                300,00                       300,00     

Doposażenie świetlicy 921 92109 4210          16 500,00                 14 994,07     

Utrzymanie świetlicy 921 92109 4210                500,00                       498,52     

Rewitalizacja terenu stawu 926 92695 4210            6 400,00                    6 400,00     

Rewitalizacja terenu stawu 926 92695 4300            9 000,00                    9 000,00     

Razem                 47 925,23                 46 317,82     

Łagowo           

Równanie dróg 600 60017 4300            2 500,00                    2 500,00     

Doposażenie OSP 754 75412 4210            1 500,00                    1 490,00     

Utrzymanie zieleni 900 90004 4300            1 200,00                    1 200,00     

Kultura 921 92105 4170                411,00                       411,00     

Kultura 921 92105 4210                114,71                       114,71     
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Kultura 921 92105 4220                391,89                       391,89     

Kultura 921 92105 4300            4 993,00                    4 993,00     

Utrzymanie świetlicy 921 92109 4170            1 300,00                    1 296,00     

Doposażenie świetlicy 921 92109 4210            1 000,00                    1 000,00     

Remont świetlicy 921 92109 4300          11 555,82                    3 900,00     

Razem                 24 966,42                 17 296,60     

Łuszkowo           

Równanie dróg  600 60017 4300            2 000,00                    2 000,00     

Doposażenie  OSP 754 75412 4210            3 000,00                    2 601,58     

Utrzymanie zieleni 900 90004 4170            3 000,00                    3 000,00     

Utrzymanie zieleni 900 90004 4210            1 000,00                       613,24     

Kultura  921 92105 4210                  93,90                         93,90     

Kultura  921 92105 4220            4 406,10                    4 384,01     

Kultura  921 92105 4300            5 445,15                    5 200,00     

Remont pomieszczeń przy świetlicy 921 92109 4210                554,85                       554,85     

Remont pomieszczeń przy świetlicy 921 92109 4270          18 284,23                 18 284,00     

Razem                 37 784,23                 36 731,58     

Mościszki           

Równanie dróg  600 60017 4300            3 000,00                    3 000,00     

Utrzymanie zieleni 900 90004 4210                500,00                       500,00     

Kultura 921 92105 4210                  36,00                         36,00     

Kultura 921 92105 4220            2 536,40                    2 536,40     

Kultura 921 92105 4300            2 427,60                    2 417,00     

Remont świetlicy 921 92109 4270          15 400,00                 15 400,00     

Utrzymanie świetlicy 921 92109 4300                  82,08                                -       

Utrzymanie placu zabaw 926 92695 4210            1 106,92                       630,01     

Utrzymanie placu zabaw 926 92695 4300            7 393,08                    7 393,08     

Razem                 32 482,08                 31 912,49     

Nowy Dwór           

Utrzymanie zieleni 900 90004 4210            6 291,31                    6 291,15     

Kultura 921 92105 4190            1 445,03                    1 445,03     

Kultura 921 92105 4220                461,53                       461,53     

Kultura 921 92105 4220                615,09                       615,09     

Kultura 921 92105 4300            2 000,00                    2 000,00     

Remont kuchni 921 92109 4210            8 278,35                    8 278,35     

Remont kuchni 921 92109 4270            5 000,00                    5 000,00     

Razem                 24 091,31                 24 091,15     

Rąbiń           

Przełożenie chodnika na ulicy Krętej 600 60016 6050          19 449,58                 19 449,58     

Równanie dróg 600 60017 4300            3 000,00                    3 000,00     

Utrzymanie zieleni 900 90004 4210                500,00                       500,00     

Utrzymanie zieleni 900 90004 4300            1 000,00                    1 000,00     

Kultura 921 92105 4220                600,00                       600,00     

Kultura 921 92105 4300            4 800,00                    4 800,00     

Utrzymanie świetlicy 921 92109 4170            2 000,00                    2 000,00     

Razem                 31 349,58                 31 349,58     
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Rogaczewo Małe           

Utrzymanie zieleni 900 90004 4170            2 000,00                    2 000,00     

Utrzymanie zieleni 900 90004 4210                500,00                       245,39     

Kultura 921 92105 4210                  98,40                         98,40     

Kultura 921 92109 4220            1 824,82                    1 824,82     

Kultura 921 92105 4300            1 470,00                    1 470,00     

Doposażenie świetlicy 921 92109 4210            7 606,78                    6 364,56     

Miejsce integracji i sportu 926 92695 4210            5 443,59                    5 000,00     

Razem                 18 943,59                 17 003,17     

Rogaczewo Wielkie           

Utrzymanie zieleni 900 90004 4210                200,00                       196,52     

Kultura 921 92105 4210                147,65                       147,65     

Kultura 921 92105 4220                800,00                       791,82     

Kultura 921 92105 4300            2 500,00                    2 500,00     

Utrzymanie świetlicy 921 92109 4170            1 500,00                    1 500,00     

Utrzymanie świetlicy 921 92109 4210            1 619,13                    1 616,78     

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 921 92109 4300            9 500,00                    9 500,00     

Razem                 16 266,78                 16 252,77     

Świniec           

Kultura  921 92105 4210            1 522,67                    1 522,67     

Kultura  921 92105 4220            2 000,00                    2 000,00     

Kultura  921 92105 4300            1 500,00                    1 500,00     

Utrzymanie świetlicy 921 92109 4170            2 200,00                    2 196,00     

Doposażenie świetlicy 921 92109 4210            3 000,00                    2 999,56     

Remont świetlicy 921 92109 4210          12 375,80                 12 375,80     

Razem                 22 598,47                 22 594,03     

Teklimyśl           

Kultura  921 92105 4170                705,00                       705,00     

Kultura  921 92105 4210                402,42                       402,42     

Kultura  921 92105 4220            2 633,34                    2 633,34     

Kultura  921 92105 4300            1 600,00                    1 600,00     

Remont świetlicy 921 92109 4270            7 580,00                    7 580,00     

Razem                 12 920,76                 12 920,76     

Wieszkowo           

Równanie drogi 600 60017 4300            3 000,00                    3 000,00     

Utrzymanie zieleni 900 90004 4170            1 000,00                    1 000,00     

Kultura 921 92105 4210            1 000,00                    1 000,00     

Kultura 921 92105 4220            2 000,00                    2 000,00     

Kultura 921 92109 4300            5 300,00                    4 996,00     

Utrzymanie świetlicy 921 92109 4210                357,56                       357,56     

Utrzymanie świetlicy 921 92109 4300          12 000,00                 12 000,00     

Razem                 24 657,56                 24 353,56     

Zbęchy           

Remont OSP 754 75412 4210            4 000,00                    4 000,00     

Utrzymanie zieleni  900 90004 4300            2 000,00                    2 000,00     

Kultura 921 92105 4210                233,67                       233,59     
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Kultura  921 92105 4220            2 766,33                    2 766,33     

Doposażenie świetlicy montaż rolet 921 92109 4210            6 600,00                    6 600,00     

Remont świetlicy 921 92109 4270          12 981,64                 12 981,00     

Doposażenie świetlicy montaż rolet 921 92109 4300                400,00                       400,00     

Razem                 28 981,64                 28 980,92     

Zbęchy Pole           

Równanie dróg                                                                                   600 60017 4300            2 000,00                    2 000,00     

Kultura 921 92105 4210                843,35                       843,35     

Kultura  921 92105 4220            2 036,30                    2 036,30     

Kultura  921 92105 4300            1 620,35                    1 600,00     

Kultura  921 92105 4430                300,00                                -       

Doposażenie świetlicy 921 92109 4210            4 048,25                    3 997,50     

Malowanie elewacji świetlicy 921 92109 4300          10 000,00                 10 000,00     

Razem                 20 848,25                 20 477,15     

Zgliniec           

Utrzymanie zieleni 900 90004 4210                200,47                       200,47     

Kultura 921 92105 4210                  90,33                         90,33     

Kultura 921 92105 4220                601,30                       601,30     

Kultura 921 92105 4300            1 722,00                    1 722,00     

Utrzymanie świetlicy 921 92109 4210                  79,49                         79,49     

Remont świetlicy 921 92109 4270          12 966,50                 12 966,50     

Zakup wyposażenia na boisko 921 92109 4210                812,60                       812,60     

Razem                 16 472,69                 16 472,69     

Żelazno           

Równanie dróg 600 60017 4210            2 000,00                    2 000,00     

Utrzymanie zieleni 900 90004 4170            2 000,00                    2 000,00     

Utrzymanie zieleni 900 90004 4210            1 500,00                    1 496,03     

zakup traktorka ogrodowego kosiarki 900 90004 6060          12 895,96                 12 694,00     

Kultura  921 92105 4210                201,60                       201,60     

Kultura  921 92105 4220            1 471,86                    1 471,86     

Kultura  921 92105 4300            5 800,00                    5 800,00     

Kultura  921 92105 4430                126,54                                -       

Razem                25 995,96                 25 663,49     

Razem              633 220,43               588 196,02     
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• Wynajem świetlic wiejskich w 2021 roku 

 
   Rok 2021 był szczególnym jeśli chodzi o użyczenia i wynajmy mienia gminnego. Z uwagi na sytuację 

pandemiczną w kraju przez część roku było to niemożliwe, a w pewnym okresie jedynie z zachowaniem 

szczególnego reżimu sanitarnego. Po każdym wynajmie Gmina zlecała profesjonalne ozonowanie sali, a 

kosztem ozonowania obciążała wynajmującego.  Mimo to, w ograniczonym zakresie, jednak Gmina 

użyczała i wynajmowała sale wiejskie. Sale wiejskie bezpłatnie użyczono 37 razy dokonano bezpłatnego 

użyczenia sal wiejskich, a także wiaty w Bielewie organizacjom/sołectwom na działania społeczne. 

Odbyło się to na podstawie umowy użyczenia, po wcześniejszym złożeniu wniosku. 

 

 

 

 miejscowość Ilość użyczeń  

1 Bielewo 5  

2 Czerwona Wieś 1  

3 Jurkowo 7  

4 Łuszkowo  4 
 

5 Mościszki 2  

6 Rąbiń 2  

7 Rogaczewo Wielkie 1 
 

8 Wieszkowo  1 
 

9 Zbęchy 4 

10 Zbęchy Pole  3 

11 Żelazno 1 

12 Wiatrak Koźlak 2 

13 Wiata w Bielewie 4 

 

W roku 2021 wynajmowano także świetlice wiejskie odpłatnie. Do wynajmu, który odbywał się na 

podstawie umowy, do wystawianej faktury Gmina doliczała koszt ozonowania sali, który wynosił 300 zł 

netto dla Domu Strażaka i 200 zł netto dla pozostałych sal. Łącznie dokonano 36 wynajmów, na łączną 

kwotę  25 645,50 złotych (koszt samego wynajmu, bez kosztów  ozonowania). Dla porównania w 2020 

roku dokonano 71 wynajmów, na kwotę  46.612,45 złotych. 
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4.REALIZACJA STRATEGII I PROGRAMÓW  
 
4.1 Strategia Rozwoju Gminy Krzywiń  
 
Strategia Rozwoju Gminy Krzywiń na lata 2014-2020 została przyjęta Uchwałą nr LI/280/2014 Rady 
Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2014 roku. Straciła ona moc.  
Rada Miejska Krzywinia dnia 24 lutego 2020 roku przyjęła uchwałę nr XV/116/2020 w sprawie 
przystąpienia do opracowania „Strategii rozwoju Gminy Krzywiń na lata 2021-2027”. Ze względu na 
zmianę prawa w tym zakresie, 22 lutego 2021 roku uchwała została zmieniona Uchwałą nr 
XXII/172/2021 Rady Miejskiej Krzywinia. W chwili obecnej trwa proces przygotowywania dokumentu. 

 
4.2 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Krzywiń  
 
Obowiązujący Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty został Uchwałą Nr XXVIII/211/2021 Rady 
Miejskiej Krzywinia z dnia 27 września 2021 r.  
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 
roku stanowi aktualizację PGN z roku 2016, w którym rokiem bazowym był rok 2010. Zaktualizowany 
Plan ma na celu określenie aktualnych działań i uwarunkowań, służących redukcji emisji zanieczyszczeń 
powietrza ze szczególnym uwzględnieniem emisji pyłów i CO2, a także weryfikację założonych 
pierwotnie planów. Potrzeba jego zaktualizowania wynika ze świadomości władz samorządowych co do 
znaczenia aktywności w tym obszarze. 
 
Zadania krótkoterminowe do 2025 r: 

I. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w 
Bieżyniu nr 111 

II. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w 
Bieżyniu nr 112 

III. Modernizacja energetyczna budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń – Domu 
Strażaka 

IV. Zespół Szkół w Krzywiniu 
V. Modernizacja energetyczna świetlicy w Żelaźnie 

VI. Modernizacja energetyczna świetlicy w Nowym Dworze 
VII. Urząd Miasta i Gminy 

VIII. Zespół Szkół w Jerce 
IX. Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu 
X. Modernizacja energetyczna świetlicy w Jerce 

XI. Modernizacja energetyczna świetlicy w Mościszkach 
XII. Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach samorządowych 

XIII. Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych 
XIV. Budowa „Placu trzech kultur” 
XV. Modernizacja sieci drogowej 

XVI. Modernizacja oświetlenia ulicznego i bezpieczne przejścia dla pieszych z oświetleniem 
XVII. System Zielonych Zamówień Publicznych 

XVIII. „Czyste powietrze” zorganizowanie sal dydaktycznych w szkołach 
XIX. Akcja informacyjna dla mieszkańców 
XX. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

XXI. Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe. 

XXII. Doradztwo dla mieszkańców 
 
W 2021 roku Gmina Krzywiń przygotowywała dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie ze 
środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2021 na realizację zadania 
krótkoterminowego nr 2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń składała z kolei wniosek o 
dofinansowanie z tych środków na termomodernizację budynku biblioteki w m. Krzywiń. 
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Ponadto cały czas trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej budowy ścieżki 
rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 432 na odcinku Czerwona Wieś-Krzywiń-Jerka, prowadzona jest 
sukcesywna modernizacja sieci drogowej (złożony wniosek do Województwa Wielkopolskiego o 
dofinansowanie przebudowy drogi Mościszki-Dalewo, przygotowane dokumenty aplikacyjne do wniosku 
z Funduszu Inwestycji Strategicznych na przebudowę drogi Mościszki-Dalewo, dróg w Krzywiniu, 
Łagowie, Bielewie, Kopaszewie, Rąbiniu. 
Oprócz tego Gmina prowadzi punkt konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz 
sukcesywnie stara się informować i edukować mieszkańców o zasadach ekologicznego i ekonomicznego 
gospodarowania energią. 
 
 
Zadania długo terminowe do 2030 r: 

I. Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym przedszkolu i nadanie nowych funkcji 
II. Modernizacja energetyczna przedszkola Bielewie 

III. Modernizacja energetyczna przedszkola w Świńcu 
IV. Modernizacja energetyczna świetlicy wiejskiej w Świńcu 
V. Modernizacja energetyczna schroniska młodzieżowego w Łagowie 

VI. Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach samorządowych 
VII. Budowa parkingów Park & Ride 

VIII. Modernizacja sieci drogowej 
IX. Modernizacja oświetlenia ulicznego i bezpieczne przejścia dla pieszych z oświetleniem 
X. System Zielonych Zamówień Publicznych 

XI. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
XII. Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe. 

 
 
4.3 Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2017-2023 
 
Lokalny Program Rewitalizacji przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej Krzywinia nr XXXIX/266/2018 z 
dnia 2 lutego 2018 roku. 
 
W celu zlikwidowania bądź zminimalizowania zjawisk kryzysowych na terenie Gminy Krzywiń konieczne 

było wyznaczenie celów i kierunków działań, jakie zostaną podjęte przy realizacji projektów w ramach 

programu rewitalizacji. Są to: 

CEL 1: Wspieranie przedsiębiorczości i aktywizacja zawodowa mieszkańców 

1.1. Zmniejszenie bezrobocia wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji 
1.2. Zwiększenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji 
CEL 2: Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców 
2.1. Stworzenie warunków służących integracji mieszkańców 

2.2. Promowanie zdrowego stylu życia 

2.3 Aktywizacja społeczna osób starszych 

CEL 3: Podniesienie jakości i standardu infrastruktury społecznej 
3.1. Remont i modernizacja obiektów użyteczności publicznej 

3.2. Uporządkowanie oraz zagospodarowanie terenów zielonych 

 

Lista projektów, których realizacja ma spowodować osiągnięcie celów: 

PROJEKTY SPOŁECZNE 

1. Podniesienie poziomu przedsiębiorczości; 

2. Aktywizacja osób starszych 

3. Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców 

4. Animacja mobilnego Ośrodka Kultury dla dzieci i młodzieży 

PROJEKTY INWESTYCYJNE 
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1. Centrum Integracji i Aktywizacji Lokalnej w Łuszkowie 

2. Nowe Centrum Świńca - miejsce rekreacji, zabawy i wypoczynku 

3. Remont świetlicy wiejskiej w Bielewie 

4. Budowa świetlicy wiejskiej w systemie modułowym w Rogaczewie Małym 

5. Rewitalizacja techniczna i społeczna świetlicy wiejskiej w Żelaznie 

PROJEKTY UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Działania poprawiające stan środowiska naturalnego 

2. Rozbudowa sieci technicznej 

 

W ramach realizacji Programu: 

• Animację Mobilnego Ośrodka Kultury dla dzieci i młodzieży, który przez trwającą przez większą 

część roku pandemię nie był w pełni realizowany, 

• Ogłoszenie postępowanie zakupowe na remont dachu świetlicy wiejskiej w Żelaźnie. Szacowany 

termin realizacji zamówienia to koniec maja 2022 roku. 

 
4.4 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miasta i Gminy Krzywiń  

W roku 2021 Rada Miejska Krzywinia uchwaliła 3 miejscowe plan zagospodarowania przestrzennego:  

1. UCHWAŁA NR XXVIII/210/2021 RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA z dnia 27 września 2021 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1/47 

obręb Jurkowo 
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2. UCHWAŁA NR XXX/225/2021 RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej Osiedle "Młodych" 

 

3. UCHWAŁA NR XXX/236/2021RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej w obrębie miejscowości Jerka 
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Jednocześnie prowadzone są prace związane z przygotowaniem kolejnych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Krzywiń, oraz zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Krzywiń: 

1. Uchwała XXIII/184/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu infrastruktury technicznej - oczyszczalnia ścieków i 

składowisko odpadów komunalnych. 

2. Uchwała XXII/180/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Cichowo, gmina Krzywiń. 

3. UCHWAŁA NR XXX/235/2021 RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Krzywiń. 

W celu rozwój zabudowy na terenie Miasta i Gminy Krzywiń oraz ze względu na duże zapotrzebowanie 

na działki budowlane, sukcesywnie wspierane są inicjatywy tworzenia terenów pod zabudowę za 

pośrednictwem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji zatwierdzających podział 

nieruchomości. W roku 2021 po przeprowadzeniu niezbędnych analiz przestrzennych wydane zostało 

następująca ilość decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania ternu oraz decyzji 

zatwierdzających podział nieruchomości: 
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1. Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania ternu 2021 – 109 dec. (dla porównania w 2018 

roku – 127, w 2019 roku – 104, w 2020 roku – 111) 

2. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2021 – 23 dec. (dla porównania w 2018 roku – 21, w 

2019 roku – 15, w 2020 roku – 15)  

3. Decyzje o zatwierdzeniu podziału nieruchomości 2021 – 49 dec. (dla porównania w 2018 roku – 25, w 2019 

roku – 29, w 2020 roku – 43) 

1. Program zagospodarowania nieruchomości. 

1) Miasto i Gmina Krzywiń gospodaruje gminnym zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami 

racjonalnej gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów  

prawa, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej i realizacją zadań  

publicznych. Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości  

mogą być wykorzystane na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności  

inwestycyjnej. 

2) Udostępnienie nieruchomości z zasobu następować będzie poprzez m.in. sprzedaż  

lub zamianę nieruchomości, oddanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie,  

użyczenie, najem i dzierżawę bądź przekształcenie prawa użytkowania     

wieczystego w prawo własności nieruchomości.  

3) Podstawowym trybem sprzedaży nieruchomości gruntowych jest sprzedaż  

w drodze przetargu oraz sprzedaż w drodze bezprzetargowej (w ramach realizacji  

składanych wniosków w sprawie ich nabycia w przypadku spełnienia warunków   

przewidzianych prawem).  

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY KRZYWIŃ PRZEZNACZONE 

DO ZBYCIA W TRYBIE PRZETARGOWYM LUB BEZPRZETARGOWYM                  

(LOKALE MIESZKALNE NA RZECZ NAJEMCÓW) 2021-2023: 

MIEJSCOWOŚĆ NUMER  

DZIAŁKI 

Powierzchnia PLAN 

ZAGOSP. 

PRZESTRZ. 

WYCENA 

(netto). 

Bielewo  (lokal 

mieszkalny) 

531/1 0,1527 ha 

Lokal mieszkalny   

Udział w 

nieruchomości 

wspólnej w tym w 

gruncie 882/4964 cz. 

Brak planu Brak operatu 

Bielewo 

(nieruchomość 

zabudowana) 

Cz. 399 

(działka 

wymaga 

podziału) 

 

 

Brak planu Brak operatu 
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Bieżyń 

117/5 

474/2 0,3601 ha 

Lokal mieszkalny   

63,32 m2 

8045/61441 

Piwnica: 17,13 m2 

Brak planu 94.829,00 zł 

Operat 2020 

Bieżyń 

117/7 

474/2 0,3601 ha 

Lokal użytkowy 

(Apteka) 

33,87 m2 

3387/61441 

Brak planu 55.095,00 zł 

Operat 2020 

Bieżyń 

117/8 

474/2 0,3601 ha 

Lokal użytkowy/ 

pomieszczenie 

techniczne  

28,40 m2 

2840/61441 

Brak planu 34.648,00 zł 

Operat 2020 

Cichowo 95/7 0,3391 ha Teren zabudowy 

rekreacyjnej 

Brak operatu 

Cichowo 58/5 0,0528 ha W trakcie zmiany 

mpzp (teren 

zabudowy 

rekreacyjnej) 

Brak operatu 

Cichowo 58/6 0,0435 ha W trakcie zmiany 

mpzp (teren 

zabudowy 

rekreacyjnej) 

Brak operatu 

Cichowo 58/7 0,0470 ha W trakcie zmiany 

mpzp (teren 

zabudowy 

rekreacyjnej) 

Brak operatu 

Cichowo 58/8 0,0468 ha W trakcie zmiany 

mpzp (teren 

zabudowy 

rekreacyjnej) 

Brak operatu 

Cichowo 123 0,1205 ha W trakcie zmiany 

mpzp (teren 

zabudowy 

rekreacyjnej) 

Brak operatu 

Cichowo 44/17 

45/16 

0,1809 ha 

0,0709 ha 

W trakcie zmiany 

mpzp (teren 

zabudowy 

rekreacyjnej) 

Brak operatu 

Krzywiń 13A/11 554/13 0,1853 ha 

Lokal mieszkalny   

40,21 m2 

5007/ 81691 

Piwnica: 9,86 m2 

Brak planu Brak operatu 

Krzywiń 13A/18 554/13 0,1853 ha 

Lokal mieszkalny   

28,66 m2 

3203/ 81691 

Brak planu Brak operatu 
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Piwnica: 3,37 m2 

Łuszkowo (pastwisko, 

nieużytek-obecnie las) 

 

768 0,5700 ha Brak planu 34.528,00 

Operat z            

04.2016 r. 

Łuszkowo (SRG) 845, 860, 

842/3 

844 

 

0,1300 ha 

2,0400 ha 

2,4732 ha 

0,2500 ha 

Teren zabudowy 

usługowej, 

techniczno-

produkcyjnej , 

składów i 

magazynów 

1.334.542,00 zł 

Operat z               

04.2016 r. 

Łuszkowo lokale 

mieszkalne oraz 

użytkowe (Szkoła) 

297/1 

 

0,1998 ha 

 

Brak planu. 

  

Brak operatu 

Rąbiń lokale 

mieszkalne  

473 

474 

475 

(wymagany 

podział) 

 Brak planu. 

  

Brak operatu 

4) Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem  w nieruchomości wspólnej następować będzie na 

rzecz ich najemców, którzy złożą wnioski o sprzedaż tych lokali zgodnie z Uchwałą nr 

XXI/107/2012 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zasad sprzedaży 

komunalnych lokali mieszkalnych. Podstawowym trybem sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych 

oraz użytkowych jest sprzedaż w drodze przetargu. 

5) Nieruchomości gminne zbywane są zgodnie z ich przeznaczeniem określonym          

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wyłączeniu ze   sprzedaży podlegają 

nieruchomości gminne niezbędne dla realizacji zadań     

własnych gminy. W szczególności grunty i obiekty użyteczności publicznej oraz  

nieruchomości niezbędne dla realizacji inwestycji gminnych, głównie  

przeznaczone pod rozwój mieszkalnictwa komunalnego oraz sieci infrastruktury  

komunalnej i obiekty im towarzyszące. Nie przewiduje się zbywania gruntów rolnych. 

6) Ponadto nadal utrzymuje się w najmie wszystkie lokale mieszkalne i użytkowe  

administrowane przez Referat Rozwoju i Gospodarki Lokalnej UMiG w Krzywiniu, z tym że lokale 

wyszczególnione do zbycia do czasu ich sprzedaży 
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4.5 Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024 dla Gminy Krzywiń 

 
Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024 dla Gminy Krzywiń został przyjęty Uchwałą 
nr XXXI/242/2021 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 13 grudnia 2021 roku. 
Podstawowym, ogólnie pojętym założeniem niniejszego „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy 
Krzywiń na lata 2021 – 2024” jest ukierunkowanie polityki Samorządu Gminnego, służącej 
podejmowaniu planowanych działań dotyczących finansowania, inicjowania, wspierania oraz 
koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i 
promowania dziedzictwa kulturowego. Jest to uzupełniający dokument w stosunku do innych aktów 
planowania gminnego. Zadaniem Programu jest także organizacja działań edukacyjnych i 
wychowawczych wobec miejscowej społeczności. 

 

4.6 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Gminy Krzywiń 
 
Aktualizacja „Założeń…” została przyjęta Uchwałą nr XLVI/319/2018 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 
30 października 2018 roku. Art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) nakłada na gminy obowiązek zabezpieczenia zbiorowych potrzeb 
ich mieszkańców, między innymi zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Ponadto 
zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755) do 
zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło paliwa gazowe należy m.in. 
planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną paliwa gazowa na obszarze gminy. 

„Założenia…” analizują stan bieżący zaopatrzenia i zapotrzebowania mieszkańców oraz przedsiębiorstw 
na terenie Gminy Krzywiń w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, aktualne zapisy dokumentów 
strategicznych na poziomie gminy, województwa oraz kraju, analizuje potencjalne zapotrzebowanie na 
energię w przyszłości, a także wskazuje potencjalne kierunki działań gminy nastawione na spełnienie tego 
zapotrzebowania.  

Zaproponowane kierunki działań:  

W zakresie energii elektrycznej 

Zapewnienie dostaw energii elektrycznej 

a. Współpraca z ENEA Operator w zakresie przygotowywania planów rozwoju sieci 
elektroenergetycznej. 

b. W ramach opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uzgadnianie 
ich z dystrybutorem energii, zapewnienie w planach miejsc lokalizacji stacji elektroenergetycznych 
oraz przewidywanie możliwości budowy linii elektroenergetycznych. 

c. Organizowanie przetargów na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb obiektów zarządzanych 
przez gminę 

d. Przeprowadzanie działań poprawiających efektywność wykorzystania energii elektrycznej 
w obiektach gminnych (wymiana źródeł światła w obiektach, automatyczne sterowanie 
oświetleniem, stosowanie odbiorników grupy A i A+). 

 
Oświetlenie ulic 
Podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii na potrzeby oświetlenia ulic 
poprzez sukcesywną wymianę źródeł światła na energooszczędne i/lub stosowanie systemów 
automatycznej regulacji oświetlenia (np. sterowanie napięciem). 

W zakresie pokrycia potrzeb grzewczych 

a. W obiektach gminy stosowanie systemów grzewczych o wysokiej sprawności oraz w czasie 
modernizacji lub przy budowie nowych rozważenie zastosowania odnawialnych źródeł energii  
(pompy ciepła, kotłownie wykorzystujące biomasę, kolektory słoneczne). 
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b. Dokonywać analizy rodzajów i kosztów paliw wykorzystywanych do pokrycia potrzeb cieplnych 
w poszczególnych obiektach i dążyć do ich minimalizacji. 

c. W przypadku zasilania obiektów gminnych z sieci ciepłowniczej przeprowadzać negocjacje 
kosztów dostarczanego ciepła. 

d. Przy przygotowywaniu warunków przetargowych dla inwestycji gminnych stosować, jako jeden z 
parametrów współczynnik energochłonności projektowanego obiektu.  

e. Przeprowadzić analizę zastosowania pomp ciepła w obiektach typu ujęcia wody czy 
przepompownie. 

f. W przypadku oczyszczalni ścieków przeprowadzić analizę możliwości wykorzystania osadów do 
produkcji biogazu. 

g. W zakresie podwyższania efektywności wykorzystania energii – przeprowadzenie pełnych 
zabiegów termomodernizacyjnych, stosowanie systemów automatycznej regulacji temperatury w 
obiektach, stosowanie systemów rekuperacji. 

h. Do czasu wdrożenia nowych rozwiązań prawnych prowadzić działania zmierzające do zachęcania 
inwestorów do instalowania systemów grzewczych niskoemisyjnych, korzystania z miejskich sieci 
ciepłowniczej (o ile istnieją takie warunki) i/lub źródeł ciepła wykorzystujących energię 
odnawialną. 

i. Prowadzić monitoring jakości powietrza i kontrole spalania w kotłowniach domowych 
i podmiotów gospodarczych w celu eliminacji przypadków spalania różnego rodzaju odpadów. 

 

W zakresie działań proefektywnościowych 

W roku 2011 wchodzi w życie Ustawa o efektywności energetycznej wdrażająca postanowienia 
Dyrektywy UE 32/W/2006. Projekt zakłada, że w pierwszych latach obowiązywania tej ustawy j.s.t. będą 
miały za zadanie świecić przykładem przy podejmowaniu działań proefektywnościowych. Dodatkowo 
nałożony zostanie obowiązek uzyskiwania oszczędności w zużyciu energii w wysokości 1% rocznie (w 
odniesieniu do obiektów istniejących w roku bazowym). 

a. Wspieranie rozwoju systemów grzewczych pracujących w oparciu o energię odnawialną, poprzez 
działania edukacyjne i opracowanie „Programu wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii”. 

b. Realizacja inwestycji w źródła odnawialne w obiektach gminnych i propagowanie tych rozwiązań 
wśród mieszkańców i podmiotów gospodarczych. 

c. Uruchomienie punktu informującego dla mieszkańców o możliwościach dofinansowywania tego 
typu inwestycji. 

Działania informacyjne i edukacyjne 

Wykorzystując media lokalne, stronę internetową czy zapraszając ekspertów na organizowane spotkania z 
mieszkańcami prowadzić systematyczną akcję edukacyjną w zakresie efektywnego wykorzystywania 
energii. 

Gmina powinna wdrożyć procedury wsparte dedykowanym oprogramowaniem pozwalające na 
gromadzenie i analizę danych i informacji mających związek z wykorzystaniem energii na terenie gminy. 
Prowadzona systematycznie baza danych ułatwiać będzie aktualizację dokumentów związanych z lokalną 
gospodarką energetyczną oraz opracowywaniem planów i zamierzeń poprawiających efektywność 
energetyczną. 

 

Gmina Krzywiń wdrożyła już część z tych działań, m.in.:  

 

• zostały poczynione inwestycje polegające na modernizacji systemu oświetlenia ulicznego z 
wykorzystaniem wysokosprawnych źródeł światła a także modernizacji oświetlenia 
wewnętrznego w obiektach użyteczności publicznej (oświetlenie wysokosprawne),  

• Gmina Krzywiń realizuje umowę na zakup energii elektrycznej zawartej po przeprowadzeniu 
postępowania przetargowego, dzięki temu udało się uzyskać niższe niż rynkowe ceny energii, 
ponadto wraz ze Śremską Grupą Zakupową wybrano wykonawcę dostawy energii elektrycznej na 
lata 2022-2023 
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• Przygotowywane są dokumentacje projektowe wymiany źródeł ciepła w obiektach należących do 
Gminy Krzywiń na ogrzewanie gazowe (obiekty na terenie miasta Krzywiń)  

• Przygotowano dokumenty do podpisania umowy na przebudowę i termomodernizację budynku 
Zespołu Szkół w Bieżyniu, nr 112. 

• Wykonano  instalację fotowoltaiczną na obiekcie świetlicy wiejskiej w Jurkowie o mocy 15 kW,  

• Przystąpiono do współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu w zakresie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W ramach 
współpracy dwóch oddelegowanych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń:  

 a. Udziela informacji na temat zasad udzielania dofinansowania,  

 b. Pomaga wypełniać wnioski o dofinansowanie,  

 c. Urząd przyjmuje, jako placówka podawcza, wnioski o dofinansowanie od 
wnioskodawców wnioskujących o dofinansowanie na nieruchomość położoną na terenie 
Gminy Krzywiń,  

 d. Pracownicy dokonują wstępnej oceny złożonych wniosków o dofinansowanie, a po 
dokonaniu oceny odsyłają je do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w celu dalszej weryfikacji,  

 e. Udzielanie podstawowych informacji na temat rozliczenia inwestycji. 

 
4.7 Program współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku 
 
 Program współpracy to najważniejszy dokument regulujący zasady współdziałania krzywińskiego 

samorządu z organizacjami pozarządowymi. Program ten został skonsultowany  

z organizacjami pozarządowymi i przyjęty przez Radę Miejską Krzywinia uchwałą  

nr XIX/149/2020 z dnia 26 października 2020 r. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i 

o wolontariacie program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w 

art. 3 ust. 3 ww. ustawy, uchwalony został do 30 listopada 2020 r. poprzedzającego okres obowiązywania 

programu z zachowaniem zapisów ustawy regulującej proces przyjęcia programu.  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina może współpracować  

z organizacjami pozarządowymi przy realizacji zadań publicznych o charakterze gminnym. Współpraca 

może odbywać się poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych lub wspólnej realizacji zadań. Zlecenie 

realizacji zadania może mieć formę powierzenia wykonania zadania lub wsparcia takiego zadania. Zlecanie 

zadań następuje w trybie konkursowym. 

Na podstawie wspomnianego wyżej programu Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń ogłosił dwa 

otwarte konkursy ofert. Zarządzeniem Nr 139/2020 z dnia 10.12.2020 r. ogłoszony został otwarty 

konkurs ofert w formie powierzenia na wykonywanie w 2021 roku przez organizacje prowadzące 

działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w 

zakresie kultury fizycznej. Jedyną ofertę na to zadanie złożyło Stowarzyszenie Promień w Krzywiniu, 

któremu Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak, powierzył organizację działalności sportowej 

na kompleksie boisk Orlik oraz na boisku pełnowymiarowym (zarządzenie nr 12/2021 z 12.01.2021 r.). 

Rozdysponowano kwotę 20.000,00 zł. Zadanie zostało rozliczone w terminie. 

Zarządzeniem nr 138/2020 z dnia 10.12.2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń ogłosił 

otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2021 roku, w formie wsparcia, przez organizacje prowadzące 

działalność pożytku publicznego, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu gminnego w 

zakresie kultury fizycznej, kultury i przeciwdziałania alkoholizmowi.  

Na zadania publiczne obejmujące przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej zaplanowano środki w 

wysokości 180.000,00 zł. Zadania obejmowały: 
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- podejmowanie działań mających na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 

szczególności wśród dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych w oparciu o gminną bazę 

sportową poprzez całoroczne szkolenie oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, 

- promowanie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia, upowszechnianie sportu wśród mieszkańców 

gminy poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych lub uczestniczenie  

w imprezach i zawodach sportowych. 

Na powyższe zadanie wpłynęły 4 oferty, dla których w wyniku rozstrzygnięcia rozdysponowano 

zaplanowaną kwotę 180.000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Burmistrz Miasta  

i Gminy Krzywiń Nr 11/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r.). Podmioty zrealizowały zadania  

i rozliczyły swoje projekty. 

Na zadania publiczne obejmujące przedsięwzięcia z zakresu kultury wpłynęło 5 ofert, dla których 

rozdysponowano zaplanowaną kwotę 10.000 zł. 

Zadanie publiczne obejmujące przedsięwzięcia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 

obejmowały działania mające na celu ochronę i promocję zdrowia. Na to zadanie zaplanowano środki w 

wysokości 20.000 zł, a w wyniku rozstrzygnięcia kwotę 18.000,00 zł rozdysponowano dla 3 podmiotów. 

Zadania zostały zrealizowane i rozliczone w terminie. 

Wszystkie organizacje, które otrzymały możliwość wsparcia ich zadań podpisały umowy. 

Ogółem na wszystkie konkursy ofert zrealizowane w 2021 r. w wyszczególnionych powyżej obszarach 

zabezpieczono w budżecie Gminy Krzywiń kwotę 230.000,00 zł. Organizacje pozarządowe mimo 

kolejnego trudnego roku, w związku z utrzymującymi się obostrzeniami związanymi  z pandemią Covid-

19, zrealizowały 13 projektów, wykorzystując dotacje na ogólną kwotę 228.000,00 zł. 

 
4.8 Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 
 

W 2021 roku Komisja odbyła 28 posiedzeń na które wezwano osoby, wobec których zachodziło 

podejrzenie, że borykają się z problemami nadużywania alkoholu: 

a) 6 osoby skierowano na konsultacje do biegłego terapeuty uzależnień,  

b) 3 osób trafiły na leczenie na oddział terapii uzależnień WCN w Kościanie. 

 

Punkt Konsultacyjno - Informacyjny. 

W punkcie konsultacyjno - informacyjnym przyjmował terapeuta, specjalista ds. uzależnień pani Joanna 

Majorek. Z konsultacji skorzystało 16 osób w tym 1 kobieta,  

 

Dodatkowe działania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

prowadzono również następującą działalność: 

1. Zorganizowano pierwszą edycję ,,Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’. W ramach przedsięwzięcia 

odbył się spektakl dla uczniów pt.: ,,Ruletka’’ w wykonaniu Teatru Małego Księcia, konkurs plastyczny 

pn.: ,,Do szczęścia wystarczy pasja’’, koncert Andrzeja Rybińskiego i zawody sportowe – mecz piłkarski 

oldboyów oraz Mistrzostwa Gminy w Wyciskaniu Sztangi,   
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2. Zakupiono artykuły spożywcze wspierając organizację  wydarzeń o charakterze środowiskowym. Ze 

względu na aktualną sytuację sanitarno – epidemiologiczną wywołaną przez pandemię ,,koronawirusa’’ 

ilość przedsięwzięć była mocno ograniczona 

3. udzielano wsparcia merytorycznego i lokalowego ,,Gminnej Grupie Samopomocowej Anonimowych 

Alkoholików’’., 

4. prowadzono „Punkt Konsultacyjny” z dziedziny uzależnienia od alkoholu i narkotyków,  

5. kontynuowano współpracę z Oddziałami Odwykowymi Wojewódzkiego Centrum 

Neuropsychiatrycznego w Kościanie, Prokuraturą Rejonową w Kościanie i Sadami Rejonowymi w 

Kościanie, Gostyniu i Lesznie.  

 6. współfinansowano warsztaty profilaktyczne i tematyczne, których inicjatorami były placówki 

oświatowe działające na terenie gminny, 

7. Przeprowadzono kontrole punktów handlowych pod kontem przestrzegania ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

Lp. konto Nazwa konta Saldo 

Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  

1. §2360 Dotacja celowa 18 000,00 

2. §3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 57,60 

3. §4010 Wynagrodzenia osobowe 60 638,00 

4. §4040 Dodatkowe wynagrodzenia 114,54 

5.      §4140 Składki ZUS 14 814,71 

6. §4120 Składki F.P. 2 105,47 

7. §4170 Wynagrodzenie bezosobowe 39 288,00 

8. §4210 Zakup materiałów i wyposażenia                         
14 395,66 

9. §4220 Zakup żywności 3 054,24 

10. §4260 Zakup energii 1 738,64 

11. §4270 Zakup usług remontowych 47 355,00 

12. §4300 Zakup usług pozostałych 44 796,50 

13. §4360 Zakup usług telekomunikacyjnych 667,86 

14. §4440 ZFŚS 1 813,82 

Dział 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii  

1.  §4210  
 

Zakup materiałów i wyposażenia                              
649,84 

  RAZEM:                        
248 840,04 

 

Pomimo utrudnionych warunków funkcjonowania wynikających z panującej pandemii, w wyniku 

podjętych działań opisanych powyżej zostały w znacznym stopniu osiągnięte następujące cele: 

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarów tych, 

które aktualnie występują.  
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2. Doskonalenie sposobów radzenia sobie z problemami aktualnie występującymi w gminie.  

3. Zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym.  

4. Zwiększenie wiedzy młodzieży i dorosłych w zakresie problemów alkoholowych, narkomanii oraz 

uzależnień behawioralnych.  

5. Zmniejszenie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszenia prawa i porządku publicznego.  

6. Zmniejszenie ilości i dolegliwości zaburzeń życia rodzinnego spowodowanych nadużywaniem alkoholu.  

7. Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 

narkomanii.  

8. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.   

 

4.9 Strategie, plany i programy realizowane przez MGOPS w 2021 roku 

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzywiń na lata 2017 – 2025 

Przyjęta uchwałą nr XXIX/208/2017 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24 kwietnia 2017 r. Konieczność 
opracowania tej strategii wynika wprost z art. 16b ust. 1 i 2 oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dokument pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej, 
wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do 
rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować ich skutki. Stanowi materiał wyjściowy do 
opracowania szczegółowych programów i projektów w obszarze pomocy społecznej. Skuteczność 
wyznaczonych w nim działań pomocowych zależy od posiadanych i pozyskanych przez gminę środków 
finansowych oraz od współpracy z innymi podmiotami. 

• Program Asystent rodziny na rok 2021 

Program realizowany jest w ramach umowy z Wojewodą Wielkopolskim, zawieranej corocznie. W 2021 r. 
dotacja z WUW wyniosła 2.000,00 zł. Asystent rodziny wspiera rodziny w podstawowych czynnościach 
dnia codziennego. W 2021 roku asystent rodziny swoim działaniem objął 9 rodzin, w tym 23 dzieci. Trzy 
rodziny zobowiązał do pracy z asystentem Sąd, a sześć rodzin na wniosek pracowników socjalnych z 
powodu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz prowadzeniu gospodarstwa 
domowego.    

• Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                
w Rodzinie dla Gminy Krzywiń na lata 2021 - 2026 

Przyjęty uchwałą nr XXII/176/2021 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 22 lutego 2021 r. Zadaniem 
Zespołu Interdyscyplinarnego jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinach. W skład Grup Roboczych 
Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzili specjaliści (dyrektor MGOPS, pracownik socjalny, policjant, 
pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kurator sądowy, asystent 
rodziny, pedagog, wychowawca klasy) w zależności od rodzaju stwierdzonej przemocy. W 2021 r. 
wszczęto procedurę „Niebieskiej Karty’’ dla 15 rodzin. Z poprzednich lat prowadzonych było 7 spraw. 
Do spraw utworzono 21 grup roboczych. Odbyło się 13 spotkań GR z osobami doznającymi przemocy i 
9 spotkań ze sprawcami przemocy. W 9 przypadkach zakończono procedurę NK, z czego w 4 w związku 
z ustaniem przemocy w rodzinie i uzasadnionym przypuszczeniem o zaprzestaniu stosowania przemocy i 
w 5 w związku z rozstrzygnięciem o braku zasadności podejmowanych działań. Zespół 
Interdyscyplinarny przekazał 2 sprawy do Prokuratury Rejonowej w Kościanie w związku z podejrzeniem 
stosowania przemocy w rodzinie, oraz złożył 1 wniosek do Sądu – Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o 
wgląd w sytuację dziecka. W 2021 r. łącznie odbyło się 77 posiedzeń GR. W ramach ustalonego planu 
pomocy rodzinie pracownicy socjalni składali wizyty w miejscu zamieszkania rodziny, prowadzili 
rozmowy z członkami rodziny na temat sytuacji w rodzinie, świadczyli pracę socjalną zgodnie z 
oczekiwaniami i potrzebami członków rodziny, udzielali poradnictwa socjalnego i rodzinnego, wskazywali 
na możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej i prawnej.                    
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Na te cele wydatkowano środki w kwocie 1.906,19 zł. 

 

• Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023  

Program realizowany jest corocznie na podstawie umowy z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, 
który skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych. Program przewiduje wsparcie 
finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku 
celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych. Pomoc dla dzieci oraz osób dorosłych trafiała dla osób spełniających 150 proc. 
kryterium dochodowego na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego przez pracownika 
socjalnego.   

W roku 2021 pomocą objęto 130 osób, z czego:  

- posiłki przyznano 16 osobom, w tym 12 dzieciom 

- zasiłki celowe przyznano 49 rodzinom 

Na realizację programu wydatkowano 42.000,00 zł dotacji celowej  i 33.212,00 zł ze środków własnych. 

• Program Operacyjny „Pomoc żywnościowa 2014 – 2020’’ . Podprogram 2020 

Program Operacyjny „Pomoc żywnościowa 2014 – 2020 „ Podprogram 2020 realizowany był w ramach 
umowy z Bankiem Żywności w Lesznie. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 
współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem 
było zapewnienie najuboższym mieszkańcom gminy pomocy żywnościowej. W jego ramach w 2021 r. 
udzielono pomocy 83 rodzinom (254 osobom), wydano 2063 paczek żywnościowych o łącznej wadze 
12.369,43 kg. Pomoc udzielana jest na podstawie skierowania pracownika socjalnego, wydanego na 
podstawie wywiadu środowiskowego lub karty informacyjnej o rodzinie. 

• Program „Wspieraj seniora” 

Program pn. „Wspieraj seniora” realizowany w 2021 roku miał na celu wsparcie finansowe gmin w 
zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w stanie epidemii zdecydowali się na 
pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie we 
wskazanym przez seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły 
spożywcze, środki higieny osobistej. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu 
realizował program pn. „Wspieraj seniora” w ramach umowy z Wielkopolskim Urzędem Województwa. 
Na realizację programu otrzymano dotację z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1,000,00 
zł. Dotacja została zwrócona ze względu na brak wydatków związanych z realizacją programu. 

• Kurs komputerowy 

W roku 2021 r.  w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu ukończył się kurs 

komputerowy w ramach projektu pn. „Kompetencje cyfrowe dla Wielkopolski” realizowany przez PC 

Open w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Kurs ukończyło 

27 mieszkańców gminy Krzywiń w ilości 110 godzin szkoleniowych. 

• Projekt „COVID-19” 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu w okresie od lutego do czerwca 2021 roku 

realizował projekt pn. „Stop Covid-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” 

wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  Gmina Krzywiń otrzymała Grant w łącznej 

kwocie 99.987,66 zł z czego kwota 59.247,18 zł zrealizowana została na rzecz Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu. W ramach projektu doposażono stanowiska pracy w środki 

ochrony indywidualnej , zakupiono sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 

COVID-19, przyznano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników etatowych i nieetatowych faktycznie 



 

44 

 

wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami, rodzinami. Realizacja projektu pozwoliła na 

zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, a także klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krzywiniu przed zagrożeniem wirusa COVID-19. Każdy pracownik Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu otrzymał pakiet środków ochrony indywidualnej, w tym 

maseczki ochronne, maseczki FFP2, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. Zakupiono także 

sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym: sterylizator 

powietrza, 2 lampy oczyszczające powietrze, pleksy ochronne na biurka pracowników, 5 dozowników 

płynów dezynfekujących (w tym 2 automatyczne), termometr bezdotykowy. Zakupione środki ochrony 

indywidualnej oraz sprzęty zapobiegają, przeciwdziałają i zwalczają bakterie i wirusy, w tym COVID-19.    

• Program w ramach przeciwdziałania marnowaniu żywności 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu od marca 2021 r. współpracuje ze 

Stowarzyszeniem Leszczyński Bank Żywności w związku z realizacją programu, mającego na celu 

przeciwdziałanie marnowaniu żywności. W ramach programu Leszczyński Bank Żywności dostarcza 

gminie Krzywiń paczki żywnościowe, w których znajdują się produkty ze zbliżającym się końcem terminu 

ważności, m.in. mięso i jego przetwory, nabiał, w tym mleko, sery, jogurty, jajka, owoce, warzywa, ciasta, 

pieczywo i wiele innych. Produkty te pochodzą z marketów i sklepów regionalnych. Współpraca ze 

stowarzyszeniem daje tut. Ośrodkowi możliwość dodatkowej możliwości pomocy dla mieszkańców 

gminy Krzywiń. Udział w programie powoduje oszczędność w domowym budżecie mieszkańców gminy, 

a także przeciwdziałanie marnowaniu żywności. W roku 2021 leszczyńskie stowarzyszenie przekazało ok. 

1025 paczek mieszkańcom gminy Krzywiń. 

• Paczki świąteczne dla seniorów 

W roku 2021 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu zorganizował dwukrotnie 

akcję zbiórek paczek świątecznych, z okazji świąt Wielkanocy oraz świąt Bożego Narodzenia.  Adresatami 

działań były osoby samotne i starsze z terenu gminy Krzywiń, natomiast celem akcji było sprawienie im 

radości i uśmiechu. Z okazji świąt Wielkanocy zebrano paczki dla 28 seniorów, natomiast z okazji świąt 

Bożego Narodzenia zebrano paczki dla 80 osób starszych.  

 

4.10 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krzywiń  

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 

i gminy Krzywiń w 2021 roku realizowany był na podstawie UCHWAŁY NR XXII/178/2021 RADY 

MIEJSKIEJ KRZYWINIA z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krzywiń w 2021 roku. 

Na podstawie porozumienia międzygminnego opiekę nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy 

Krzywiń w roku 2021 sprawowało Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju. Opiekę 

weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt pełniła lecznica weterynaryjna 

Usługi Weterynaryjno-Zootechniczne Ewa Śledź, Włodzimierz Dudek s.c., z siedzibą w Jerce, ul. 

Kościańska 1, 64-010 Krzywiń. Program jest corocznie uchwalany na Sesji Rady Miejskiej Krzywinia, 

poprzedzony stosownymi opiniami np. służb weterynaryjnych. 
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5. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA 

Zgodnie z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym organem wykonawczym 

w Gminie jest Burmistrz, do którego należy m.in. wykonywanie uchwal Rady. W 2021 roku Rada Miejska 

Krzywinia podczas 11 Sesji zwyczajnych podjęła 79 uchwał. Podjęte uchwały zostały przekazane do 

organów nadzoru jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Wielkopolski, a w zakresie spraw 

finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. Wszystkie uchwały zostały opublikowane w Biuletynie 

Informacji Publicznej, a uchwały stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

 

6. DZIAŁALNOŚĆ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
GMINY 

6.1 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń jest biblioteką zorganizowaną w formie Instytucji 

Kultury. W jej skład wchodzą, oprócz Biblioteki głównej w Krzywiniu, Filia Bieżyń, Filia Jerka, Filia 

Lubiń. 

W 2021 r. w związku z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2   

w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy obsługa czytelników odbywała się bez wolnego dostępu do 

półek, a od miesiąca maja 2021 r. wznowione zostały zajęcia, warsztaty i spotkania z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. 

W placówkach bibliotecznych w 2021 roku zatrudnionych było 8 osób (łącznie 5,9 etatu)  

na stanowiskach: dyrektora, gł. księgowego, specjalisty ds. administracji i projektów,  bibliotekarzy oraz 

pracownika obsługi. 

W roku 2021 wpisano do ksiąg inwentarzowych 908 egz. nowych książek  

na kwotę 21.538 zł. Należy zaznaczyć, że 314 egz. o wartości 7.538,00 zł pochodziło z dotacji Biblioteki 

Narodowej na podstawie umowy nr Z-I.07210.2266.2021 z dnia 14.10.2021 r. dotyczącej Programu 

Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”. Ponadto BPMiG Krzywiń otrzymała 181 

książek w formie darów, w głównej mierze od czytelników.  

Księgozbiór BPMiG Krzywiń na dzień 31 grudnia 2021 r. liczył 61.582 woluminów. 

Ogólna liczba wypożyczeni w roku 2021 wynosiła 16.240: 

 BPMiG Krzywiń  -  9.673 

 FB Bieżyń   -  1.962 

 FB Jerka   -  2.610 

 FB Lubiń   -  1.995 

Ogólna liczba zarejestrowanych czytelników 2021 roku wynosiła 574: 

 BPMiG Krzywiń  -  346 

 FB Bieżyń   -    67 

 FB Jerka   -    96 
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 FB Lubiń   -    65 

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń w siedzibie głównej w Krzywiniu oraz w Filiach działa 

program biblioteczny SowaSQL wraz z elektronicznymi bazami czytelników.  Biblioteka posiada własną 

stronę internetową, działa także na profilu społecznościowym.  

W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń oraz w Filiach prowadzone były różne formy promocji 

biblioteki i czytelnictwa jak: lekcje biblioteczne, spotkania z książką czy  zajęcia edukacyjne dla 

czytelników. Ogółem w 2021 r. liczba wydarzeń bibliotecznych, konkursów, imprez, lekcji bibliotecznych 

itp. wyniosła 32, a uczestniczyło w nich 2.159 osób. 

W bibliotecznym Klubie „Twórczy Zakątek’ dzieci szkolne korzystały ze świetlicy środowiskowej, 
ponadto stała grupa dzieci, która czekała na odebranie ich przez rodziców  
po pracy. W Klubie użytkownicy mogą skorzystać za darmo z Internetu, kserokopiarki, skanera oraz 
multimedialnych pakietów edukacyjnych. W Filiach czytelnicy mogą także skorzystać bezpłatnie z 
komputerów z dostępem do Internetu. 
 

W 2021 r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń prowadzone były zajęcia odpłatne dla sekcji 

muzycznych nauki gry na pianinie i na gitarze oraz działa Zespół Wokalny dla Dorosłych. Ponadto w Filii 

Jerka odbywały się zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci, a w Filii Lubiń „Zajęcia piątkowe” – zajęcia 

dydaktyczno-manualne i „Wszystkie książki mówią” – spotkanie z dorosłymi czytelnikami w celu 

popularyzacji literatury popularnonaukowej.  

Spotkania z przedszkolakami i uczniami Szkół Podstawowych odbywały się cyklicznie  

od czerwca w 2021 r. i były to m.in. następujące wizyty w Bibliotece: 

➢ Wizyta uczniów Zespołu Szkół w Krzywiniu w Bibliotece – w dniu 18.06.2021 r. na tarasie 
siedziby głównej Biblioteki w Krzywiniu odbyło się spotkanie z uczniami krzywińskiego ZS, dzieci po 
długiej przerwie złożyły wizytę kurtuazyjną, podarowały paniom Bibliotekarkom kwiaty oraz laurki, a 
same otrzymały kolorowe baloniki,  

➢ „Spotkanie literackie w Bibliotece” – w dniu 22.06.2021 r. dzieci z klasy I SP przybyły  
do krzywińskiej Biblioteki na spotkanie czytelnicze, podczas którego wysłuchały opowiadania 
Waldemara Cichonia "Jak się masz, Cukierku", co wywołało dyskusję na temat kotków, roli biblioteki 
w życiu każdego i poszanowaniu książek, 

➢ Zasady korzystania ze słowników i encyklopedii – w dniu 26 października 2021 gościła w 
Bibliotece klasa IV Zespołu Szkół w Krzywiniu, celem lekcji bibliotecznej było zapoznanie uczniów z 
rodzajem encyklopedii i słowników oraz sprawne ich posługiwanie się, 

➢ Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – w dniu 5 listopada 2021 r. przedszkolaki  
z grup „Pszczółki” i „Biedronki” z Zespołu Szkół w Krzywiniu odwiedziły Bibliotekę  
w Krzywiniu, gdzie zapoznały się z pięknymi bajkami i baśniami. 

 

Działalność kulturalno-oświatowa 
 

➢ „Biesiada z Biblioteką Łuszkowo 2021” – w dniu 24.07.2021 r. przy świetlicy wiejskiej  
w Łuszkowie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń zorganizowała, we współpracy z Radą 
Sołecką i Radnymi z Łuszkowa, koncert zespołu Wędrowne Gitary dla członków  Klubów Seniora z 
gminy Krzywiń, 

➢ Warsztaty makramy – dla osób dorosłych odbyły się 3 września 2021 r., uczestniczki przy wsparciu 
instruktora nauczyły się podstawowych splotów, które są wykorzystywane przy tworzeniu makram,  

➢ Spotkanie autorskie z Katarzyną Janus - 9 września 2021 r. czytelnicy Biblioteki Publicznej Miasta i 
Gminy Krzywiń spotkali się z panią Katarzyną Janus, autorką bardzo popularnych książek 
obyczajowych, spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, na uczestników czekała ponadto 
niespodzianka w postaci loterii książek Autorki,  

➢ Noc Bibliotek – w dniu 8 października 2021 r. w siedzibie głównej Biblioteki  
w Krzywiniu odbył się seans filmowy dla dzieci „Operacja człowiek w czerni”,  
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a 9 października 2021 r. na kanale youtube Biblioteki „Kultura kulturalnie” miała miejsce premiera 
filmiku „Biblioteka każdemu po drodze” z udziałem pracowników Biblioteki, 

➢ Wernisaż malarstwa „Fantazja i ja” - dnia 21 października 2021 r. odbył się wernisaż malarstwa 
Pana Marka Bielskiego „Fantazja i ja” z udziałem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w 
Mościszkach, wystawę można było oglądać przez tydzień w holu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Krzywiń, 

➢ Dla Niepodległej” - 11 listopada 2021 r. w Domu Strażaka w Krzywiniu odbyło się widowisko 
artystyczne przygotowane przez pracowników krzywińskiej Biblioteki,  
w którym wystąpił zespół wokalny dla dorosłych działający przy BPMiG Krzywiń oraz dzieci z sekcji 
nauki gry na pianinie i gitarze. 
 

➢ Projekty 
- „Ażurowe Mikołajki” – cykl warsztatów czytelniczo-animacyjnych dla dzieci,  
w ramach których od IX do XII 2021 r. poznawały baśnie i legendy ze św. Mikołajem w roli 
głównej, następnie wykonywane były prace plastyczne różnymi technikami na podstawie 
poznanych pozycji literackich, w dniu 6 grudnia 2021 zostało zorganizowane na rynku spotkanie 
dzieci i zaproszonych gości ze Świętym Mikołajem, a potem korowód przemaszerował z 
lampionami do siedziby Biblioteki, gdzie zorganizowano wystawę prac przygotowanych przez 
dzieci podczas zajęć, kiermasz książek, uczestnicy warsztatów otrzymali nagrody, a wszystkie 
dzieci pakiety do wykonania kartek  
i dekoracji świątecznych oraz ozdabiania pierników. Równolegle uruchomiony był cykl 
warsztatów online, gdzie przedstawiono utwory o Świętym Mikołaju oraz prezentowano 
wykonanie ekologicznych ozdób i dekoracji świątecznych. 
- „Lawendowa literatura” – zajęcia czytelnicze i rękodzielnicze dla dorosłych, podczas których 
pod kierownictwem instruktora, 20 uczestniczek różnego rodzaju technikami (malarstwo, glina, 
ceramika) wykonywali prace i improwizacje z lawendą w tle. Ponadto poznawali nowości 
wydawnicze i dyskutowali o przeczytanych już książkach, a w ramach wykładów online 
przedstawiane były pozycje literackie z tagiem lawendy i wyroby artystyczne wykonane przez 
uczestników zajęć.  
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń w ramach programu PARTNERSTWO DLA 

KSIĄŻKI w 2021 r. otrzymała dofinansowanie na powyższe projekty  

z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 10.000,00 zł. 

- „Kultura o rzut beretem” - projekt realizowany przez Bibliotekę Publiczną Miasta  

i Gminy Krzywiń w partnerstwie ze szkołami i Klubami Seniora z gminy Krzywiń,  

w ramach którego we września 2021 r. uczniowie z Zespołów Szkół  z terenu gminy Krzywiń 

dwukrotnie wybrali się do Teatru Miejskiego w Lesznie na premiery sztuk oraz do Muzeum 

Okręgowego w Lesznie na lekcję muzealną, poświęconą tematyce Holocaustu. W ramach tego 

projektu także do Teatru Miejskiego w Lesznie pojechali seniorzy na sztukę „Słoneczni 

Chłopcy”, a przed spektaklem udali się na spotkanie integracyjne do „Restauracji Antonińskiej” w 

Lesznie, 

- Kampania czytelnicza Instytutu Książki ”Mała książka – wielki człowiek”,  

bibliotekarze zachęcali rodziców do korzystania ze zbiorów bibliotecznych  

i codziennego czytania z dzieckiem. 

Pracownicy Biblioteki przygotowali także wydarzenia i wystawy wyeksponowane w Bibliotece  

w Krzywiniu, w Filiach oraz na stronie internetowej i profilu społecznościowym, były to m.in.:  

− cykliczne wystawy poświęcone nowościom wydawniczym, 

− „Czytanie jest magią” - spektakl online z iluzjonistą Piotrem  Szumnym, 

− premiery filmowe na kanale youtube Biblioteki „Kultura kulturalnie” w ramach projektu 
czytelniczego „Ażurowe Mikołajki”, poświęcone wykonaniu zapachowych świec sojowych, 
kotylionów i kartek okolicznościowych, ozdób i dekoracji świątecznych, ekologicznemu 
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pakowaniu prezentów oraz prezentacji utworów  
o tematyce świątecznej i prac dzieci wykonanych podczas zajęć, 

− premiery filmowe na kanale youtube Biblioteki „Kultura kulturalnie” w ramach projektu 
czytelniczego „Lawendowa literatura”, poświęcone prezentacji utworów literatury pięknej oraz 
popularno-naukowej z lawendą w tle oraz prac wykonanych  
na zajęciach przez uczestniczki warsztatów. 

− Międzynarodowy Dzień Książki – prezentacja online, 

− 122 urodziny Ewy Szelburg – Zarębiny - prezentacja online, 

− 81 Rocznica Zbrodni Katyńskiej – wystawa, 

− Światowy Dzień Cyrku - pokaz cyrkowy online dla zainteresowanych dzieci, 

− Światowy Dzień Ziemi - prezentacja online, 

− Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - wystawa, 

− 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - wystawa, 

− Tajemnicza książka - minikonkurs z nagrodami, 

− Tworzymy nowy tekst z tytułów książek - zabawa literacka, 

− „Kto pierwszy ten lepszy” - krzyżówka o tematyce bibliotecznej, 

− Z kart historii „Pierwsza zachowana książka w bibliotece” – wystawa, 

− Biblioteki Świata - wystawa stacjonarna, 

− Pakiet ”Super Pakiet dla Super Mamy” - projekt dla młodych czytelników z okazji Dnia Matki, 

− „Jak zrobić laurkę” – nagranie i publikacja na Youtube filmiku instruktażowego, 

− Filia Bieżyń „Dzień Matki” - wystawka i laurki, 

− „Dzień Psa” – wystawa książek i plakat okolicznościowy,  

− „Dzień Czerwonego Kapturka” – wystawa stacjonarna oraz prezentacja online, 

− Narodowe Czytanie – wystawy w siedzibie głównej Biblioteki i filiach poświęcone życiu i 
twórczości Gabrieli Zapolskiej,  

− Wystawa z okazji 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, 

− Wystawa z okazji Narodowego Dnia Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego,  

− Wystawa książek świątecznych – Świąteczna magia w literaturze, prezentacja i quiz online z okazji 
165 rocznicy śmierci i 222 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. 
 

Ponadto ogłoszono konkursy: 
1) „Rozpisani Czytelnicy.pl” - konkurs literacki dla dzieci, młodzieży i dorosłych  

na dowolną formę pisarską,  
2) „Każdy był kiedyś dzieckiem – Rozpoznaj w dziecku pracownika biblioteki”  

- konkurs z nagrodami na Facebooku, nawiązujący do Dnia Dziecka, a polegający  
na propozycji rozpoznania przez Czytelników pracowników Biblioteki na zdjęciach  
z dzieciństwa, 

3) III Festiwal Gwary „Gwara na salonach świątecznie” – konkurs językowy dla dzieci i osób 
dorosłych, w ramach którego uczestnicy będą przedstawiać swoje tłumaczenie na gwarę 
poznańską fragmentu wybranego utworu (proza, poezja), związanego ze św. Mikołajem, 
Gwiazdorem lub świętami Bożego Narodzenia. 

 

Biblioteka współpracuje z wieloma instytucjami, m.in. są to Urząd Miasta i Gminy  

w Krzywiniu, Starostwo Powiatowe w Kościanie, Środowiskowy Dom Samopomocy  

w Krzywiniu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, lokalne szkoły  

i przedszkola, Miejska Biblioteka Publiczna w Kościanie, Przedszkole - Ochronka  

im. Bł. E. Bojanowskiego w Krzywiniu, Komitet Osiedlowy w Krzywiniu, sołectwa, Koła Gospodyń 

Wiejskich i Kluby Seniorów z terenu miasta i gminy Krzywiń. 
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6.2 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu jest jednostką organizacyjną Gminy 

Krzywiń i realizuje zadania będące w gestii samorządu gminy Krzywiń. Rejon działania Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje miasto  i gminę Krzywiń.  

Kadra MGOPS w 2021r. 

Umowa o pracę w wymiarze 1/1 – 13 osób z czego na stanowiskach: 

- dyrektor – 1 osoba (do 03.01.2021r. p.o. dyrektora) 

- zastępca dyrektora – 1 osoba   (od 01.03.2021r.) 

- główna księgowa – 1 osoba  

- specjalista pracy socjalnej – 2 osoba 

- starszy pracownik socjalny – 3 osoby (1 osoba zatrudniona do 28.02.2021r.) 

- starszy asystent rodziny – 1 osoba 

- inspektor – 1 osoby 

- podinspektor – 3 osoby  

- referent – 1 osoba 

Umowa o pracę w wymiarze ¾ etatu – 2 osoby 

- pracownik gospodarczy – 2 osoby ( 1 na zastępstwo) 

Usługi opiekuńcze świadczone są na podstawie umowy zlecenie – 9 opiekunek u 13 podopiecznych. 

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej realizował w 2021r.  zadania wynikające                   

ustaw: 

• o pomocy społecznej, 

• o świadczeniach rodzinnych, 

• o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

• o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

• o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

• o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

• o karcie dużej rodziny, 

• o systemie ubezpieczeń społecznych, 

• o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

• o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

• o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej uczniom, 

• o dodatkach mieszkaniowych, 

• o Prawie Energetycznym w zakresie ustalania prawa do dodatku energetycznego 
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Pomoc społeczna przyznawana jest ze względu na trudne sytuacje życiowe, zadaniem pomocy społecznej 

jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do 

usamodzielniania osób i rodzin poprzez ich aktywizację i integrację ze środowiskiem.  

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej również uzależnione jest od dochodu i 

przysługuje osobom i rodzinom, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza: dla osoby 

samotnie gospodarującej w 2021r. było to 701,00zł, dla gospodarstw domowych (rodzin 

wieloosobowych) w 2021r. było to 528,00zł na osobę w rodzinie przy jednoczesnym występowaniu w 

rodzinie dysfunkcji zaburzających prawidłowe jej funkcjonowanie a w szczególności: 

• ubóstwa; 

• sieroctwa; 

• bezdomności; 

• bezrobocia; 

• niepełnosprawności; 

• długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

• przemocy w rodzinie; 

• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 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 dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach; 

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

• alkoholizmu lub narkomanii; 

• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 

• klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

Wyszczególnienie Liczba osób, 

którym przyznano 

decyzją 

świadczenie * 

Liczba rodzin Liczba 

osób 

w 

rodzinach 

Świadczenia przyznane w 

ramach zadań zleconych i 

zadań własnych  

( bez względu na ich rodzaj, 

 

113 

 

100 

 

190 
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formę, liczbę oraz źródło 

finansowania) 

 

w tym: 

          świadczenia pieniężne 

 

75 

 

74 

 

152         

          świadczenia 

niepieniężne 

47 41 75 

Pomoc udzielana wyłącznie w 

postaci pracy socjalnej 

x 47 134 

*Liczba rodzin i osób w rodzinach nie sumuje się, gdyż w okresie sprawozdawczym wiele rodzin 

otrzymało pomoc zarówno w formie: finansowej, rzeczowej bądź usługowej czy też w postaci pracy 

socjalnej. 

 
W roku 2021 pracownicy socjalni Ośrodka przeprowadzili: 
 

• 409 wywiadów środowiskowych 

• 4 wywiady alimentacyjne 

• 21 wywiadów do świadczeń rodzinnych. 

Wywiady środowiskowe Ośrodek przeprowadza także na potrzeby innych jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu całej Polski – głównie wywiady alimentacyjne. 

Pracownicy socjalni oprócz pomocy finansowej oferują klientom szeroki zakres pracy socjalnej. 

Wykonywanie pracy socjalnej jest jednym z zadań własnych gminy. 

• 97 rodzinom udzielano pomocy w postaci pracy socjalnej. 

• 47 rodzinom udzielano pomocy w formie tylko pracy socjalnej – bez wsparcia finansowego. 

 

W 2021 roku Ośrodek uczestniczył w organizowaniu prac społeczne użytecznych dla osób bezrobotnych 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Typował osoby do skierowania do prac społ. 

użytecznych, uzgadniał z sołtysami rodzaj prac do wykonania oraz cały czas monitorował wykonywanie 

prac przez 7 klientów pomocy społecznej i ich obecność w w/w pracach. 

W 2021 roku pracownicy socjalni przygotowali dokumentację do wydania 10 decyzji przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Krzywinia potwierdzających prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej osobom 

nieubezpieczonym na okres do 90 dni na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1285 ze zm.)- 

przeprowadzenie wywiadu i opracowanie decyzji. 

Ponadto dla 3 osób objętych Indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji 

Społecznej również zostało przyznane prawo do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. 

Pracownicy socjalni oprócz pomocy finansowej oferują klientom szeroki zakres pracy socjalnej. 

Wykonywanie pracy socjalnej jest jednym z zadań własnych gminy. 
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POWODY PRZYZNANIA POMOCY 

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 

LICZBA 
RODZIN 

OGÓ-
ŁEM 

w tym: 
NA 
WSI 

0 1 2 

UBÓSTWO 1 50 38 

SIEROCTWO 2 0 0 

BEZDOMNOŚĆ 3 3 3 

POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA 4 19 13 

W TYM: 

WIELODZIETNOŚĆ 
5 10 8 

BEZROBOCIE 6 21 17 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 7 51 41 

DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA 8 50 37 

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

9 8 4 

RODZINY NIEPEŁNE 10 6 3 

RODZINY WIELODZIETNE 11 1 0 

PRZEMOC W RODZINIE 12 0 0 

POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI 13 0 0 

ALKOHOLIZM 14 5 3 

NARKOMANIA 15 0 0 

TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU 
KARNEGO 

16 2 2 

TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS 
UCHODŹCY, OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ LUB ZEZWOLENIE NA POBYT 
CZASOWY 

17 0 0 

ZDARZENIE LOSOWE 18 0 0 

SYTUACJA KRYZYSOWA 19 0 0 

KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA 20 0 0 
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SZCZEGÓŁOWA ANALIZA WYDATKÓW NA POMOC SPOŁECZNĄ 

ZASIŁKI STAŁE (zadanie własne w części finansowe z dotacji celowej budżetu państwa) 

Rodzaj 

świadczenia 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadcze

ń 

Kwota 

świadczeń 

Liczb

a 

rodzi

n 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Średnia 

kwota 

zasiłku 

 

ZASŁEK STAŁY 

 

26 

 

264 

 

 

143 697,33 

 

26 

 

33 

 

544,31 

Zasiłki stałe stanowią świadczenie obligatoryjne i są uzależnione od orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności oraz niezdolności do pracy z powodu wieku i wysokości posiadanego przez osobę 

lub rodzinę dochodu. 

ZASIŁKI OKRESOWE (zadanie własne w części finansowane z dotacji celowej budżetu 

państwa) 

Rodzaj 

świadczenia 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadcze

ń 

Kwota 

świadczeń 

Liczb

a 

rodzi

n 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Średnia 

kwota 

zasiłku 

 

ZASŁEK 

OKRESOWY 

 

 

16 

 

77 

 

 

35 632,96 

 

16 

 

34 

 

462,76 

Zasiłki okresowe przyznane i wypłacone były w szczególności z powodu bezrobocia, niepełnosprawności 

oraz długotrwałej choroby. 
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SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 

 (zadanie własne w części finansowane z dotacji celowej budżetu państwa) 

Rodzaj 

świadczenia 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

 

SKŁADKA 

ZDROWOTNA 

 

26 

 

281 

 

14 550,96 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były za 23 osób pobierających zasiłek stały, a 

nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także 3 osoby objęte indywidualnym 

programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej 

ZASIŁKI CELOWE (zadanie własne) 

Rodzaj 

świadczenia 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadcze

ń 

Kwota 

świadczeń 

Liczb

a 

rodzi

n 

Liczba 

osób w 

rodzinach 

Średnia 

kwota 

zasiłku 

 

Zasiłek celowy 

 i w naturze 

 

 

52 

 

66 

 

67 296,73 

 

53 

 

112 

 

1 019,65 

Specjalny 

zasiłek celowy 

 

20 

 

34 

 

23 550,00 

 

20 

 

41 

 

692,65 

USŁUGI OPIEKUŃCZE (zadanie własne) 

Rodzaj 

świadczenia 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób w 

rodzinach 

USŁUGI 

OPIEKUŃCZE 

 

27 

 

8734 godzin 

 

208 732,66 

 

26 

 

33 
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RZĄDOWY PROGRAM „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zadanie własne) (źródło 

finansowania: środki własne i dotacja celowa) 

Programem dożywiania objęto 154 osoby.  

Rodzaj   

świadczenia 

Liczba osób 

objętych 

dożywianie

m 

Liczba  

świadcze

ń 

Koszt 

Środki własne Dotacja 

celowa 

Łączny 

koszt 

dożywiania 

Posiłki w 

placówkach 

oświatowych, 

ośrodku wsparcia 

16 osoby w 

tym 

12 dzieci 

961 

 

624 

4 672 

 

2 155  

6 480 

 

2 931 

11 152,00 

 

    5 086,00 

Zasiłki celowe 49 rodzin 189            28 540   35 520 64 060,00 

RAZEM: 1 150        33 212,00 

 

42 000,00   75 212,00 

Posiłki realizowano w oparciu o ustaloną przez pracowników socjalnych sytuację bytową rodziny.  Z kolei 

na wniosek dyrektorów placówek oświatowych nie zostało udzielone żadne świadczenie.          

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (zadanie własne) 

Rodzaj 

świadczenia 

Liczba osób, 

którym 

przyznano 

decyzją 

świadczenie 

Liczba 

świadczeń 

Kwota 

świadczeń 

Liczba 

rodzin 

Liczba osób w 

rodzinach 

Pobyt 

mieszkańca 

gminy w domu 

pomocy 

społecznej 

 

 

10 

 

 

 

103 

 

 

321 084,18 

 

 

10 

 

 

10 

Opłacano pobyt 2 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach, 1 osoby w Domu 

Pomocy Społecznej w Pakówce, 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach, 3 osoby 

przebywają w Domu Pomocy Społecznej w  Jarogniewicach, 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej w 

Lesznie, a także 1 osoba przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Śremie. 

Zadaniem pomocy społecznej jest również aktywizowanie osób do integracji ze środowiskiem. Działania 

aktywizowania i integracji społecznej prowadzone są poprzez współpracę z Centrum Integracji 

Społecznej w Krobi oraz  Klubami Seniora. 
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Na terenie Gminy Krzywiń działa 11 klubów Seniora: 2 w Krzywiniu („Spokojna Przystań” oraz „Złota 

Jesień”), w Mościszkach, w Jurkowie,  w Lubiniu,  w Świńcu, w Łagowie, w Kopaszewie, w Bieżyniu, w 

Jerce oraz w Łuszkowie. Zostały one utworzone w celu zapewnienia osobom w wieku emerytalnym 

pomocy w organizacji i aktywizacji ich życia a w szczególności zaspakajania potrzeb kulturalnych. 

Obejmują swoim działaniem 362 osoby. W minionym roku dofinansowanie działalności klubów wyniosło 

38 607,77 zł.   

 

Ośrodek stale współpracuje: z Urzędem Miasta i Gminy w Krzywiniu, Powiatowym Urzędem Pracy w 

Kościanie, Posterunkiem Policji w Krzywiniu, służbą zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Kościanie, Sądem Rejonowym w Kościanie, Prokuraturą ,Komornikami Sądowymi i Skarbowymi, 

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Miejsko Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią Leczenia Uzależnień, zakładami 

opiekuńczo- leczniczymi, domami pomocy społecznej, schroniskami dla osób bezdomnych, szkołami, 

sołtysami i ze stowarzyszeniami Mrozoodporni, OSP, 11 Klubami Seniora działającymi na terenie Gminy 

Krzywiń oraz z Centrum Integracji Społecznej w Krobi przy Spółdzielni Socjalnej ECOSS. 

W grudniu 2021 roku Stowarzyszenie Mrozoodporni przygotowali paczkę świąteczną dla 1 rodziny z 

Gminy Krzywiń. 

 

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ 

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek wsparcia rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo– wychowawczych. Misja ta jest realizowana 

na terenie miasta i gminy Krzywiń głównie przez pracę asystenta rodziny. Celem jego pracy jest 

osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, który umożliwi jej  wychowanie 

dzieci. Rola asystenta polega na aktywnym wspieraniu rodziny, w której występują problemy trudne do 

samodzielnego rozwiązania. 

W 2021 roku asystent obejmował swoim działaniem 23 dzieci w  9 rodzinach / rozpoczął pracę z trzema 

nowymi rodzinami/.  

 Trzy rodziny zobowiązał do pracy z asystentem sąd, a sześć rodzin na wniosek pracowników socjalnych z 

powodu bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych oraz prowadzeniu gospodarstwa 

domowego.  

Aktualnie z naszej Gminy czwórka dzieci z czterech rodzin umieszczona jest w rodzinach zastępczych, w 

tym jedna jest rodziną zawodową, a trzy – rodzinną pieczą zastępczą. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami nasza Gmina zwraca powiatowi kościańskiemu częściowe koszty związane z wynagrodzeniem 

powyższych rodzin zastępczych i utrzymaniem dzieci w tych rodzinach. W 2021 roku Gmina 

wydatkowała na ten cel kwotę 28.770,73 złotych. 
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ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 

W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzywiniu.  

W 2021 r. do tut. Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 27 formularzy „Niebieskie Karty – A”   

- 23 NK założone przez przedstawicieli policji 

- 4 NK założone przez służbę zdrowia 

W 2020 r. wszczęto procedurę „ Niebieskiej Karty” dla 15 rodzin, z poprzednich lat prowadzonych było 

7 spraw. 

W 2021 roku funkcjonowało 21 grup roboczych, w skład, których wchodzili specjaliści (dyrektor 

MGOPS, pracownik socjalny, policjant, przedstawiciel GKRPA, kurator sądowy, asystent rodziny, 

pedagog szkolny), w zależności od rodzaju stwierdzonej przemocy. 

19 rodzin w 2021 roku objętych było działaniami w ramach procedury „Niebieska Karta”. 

69 osób w rodzinach  objętych było działaniami w ramach procedury „Niebieska Karta”. 

W 2021 roku odbyło się 77 spotkań grup roboczych. Podczas 13 spotkań została wypełniona Niebieska 

Kartę C  /z osobą doznająca przemocy/ i podczas 9 spotkań GR  została wypełniona Niebieską Kartę D  

/ze sprawcą  przemocy/ 

W 9 przypadkach zakończono procedurę NK z czego: 

- 4 w związku ustaniem przemocy w rodzinie i uzasadnionym przypuszczeniem o zaprzestaniu dalszego 

stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy 

- 5 w związku z rozstrzygnięciem o braku zasadności podejmowania działań 

2 sprawy w 2021 r. Zespól Interdyscyplinarny przekazał do Prokuratury Rejonowej w Kościanie w 

związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie. W jednym przypadku ZI skierował wniosek do 

Sądu, Wydział Rodzinny i Nieletnich o wgląd w sytuację dziecka. W jednym przypadku ZI poinformował 

Sąd Rejonowy w Kościanie, Wydział Karny o kolejnych zdarzeniach związanych ze stosowaniem 

przemocy w rodzinie. 

Spotkania w sprawie oceny sytuacji rodziny odbywają się przeciętnie raz na trzy miesiące. 

W ramach ustalonego planu pomocy rodzinie pracownicy socjalni składali wizyty w miejscu zamieszkania 

rodziny, prowadzili rozmowy z członkami rodziny na temat sytuacji w rodzinie, świadczyli pracę  socjalną 

zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami członków rodziny, udzielali poradnictwa socjalnego i rodzinnego, 

wskazywali na możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej i prawnej.  

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w 

rodzinie, albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku, gdy członkiem 

rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o 

umiarkowanym, albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli 

przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się nie 

przekracza kwoty 764 zł.  
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Świadczenia rodzinne w okresie sprawozdawczym otrzymało około 750 rodzin.  

 

Rodzaje wypłaconych świadczeń rodzinnych: 

1. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego, razem ze świadczeniem „złotówka za 

złotówkę” przyznawanym w sytuacji przekroczenia kryterium dochodowego 

2. Świadczenia opiekuńcze: 

• zasiłek pielęgnacyjny,  

• specjalny zasiłek opiekuńczy, 

• świadczenie pielęgnacyjne 

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 

4. Świadczenie rodzicielskie – dla osób nie posiadających prawa do zasiłku macierzyńskiego z 

innego tytułu – niezależne od dochodu rodziny 

5. Zasiłek dla opiekuna 

6. Świadczenia „za życiem” 

 
Rodzaj świadczenia 

 
Liczba 

świadczeń 
 

 
Wykonanie 

Zasiłek rodzinny  6 638 749 972,68 

Dodatki do zasiłku rodzinnego: 4 389 440 196,30 

Z tytułu urodzenia dziecka 31 25 220,56 

Z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z 
urlopu wychowawczego 

  254 96 289,16 

Z tytułu samotnego wychowywania dziecka 158 30 470,04 

Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego 

499 51 917,55 

Z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 954 38 700,02 

Z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejsce 
zamieszkania 

1 108 73 419,05 

Z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 1 385 124 179,92 

Świadczenia opiekuńcze: 5386 3.002.238,00  

Zasiłek pielęgnacyjny 4327 933.940,00 

Świadczenie pielęgnacyjne        1050 2.063.318,00 

Specjalny zasiłek opiekuńczy 9 4.980,00 

Świadczenie rodzicielskie 283 254.699,00 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka 

76 76.000,00 

Zasiłek dla opiekuna 24 14.880,00 

Świadczenie „Za życiem” 2 8.000,00 

Razem:   

Wykazane wykonanie nie jest zgodne z planem wydatków – różni się o kwoty zwrotów nienależnie 

pobranych świadczeń 

Składki na ubezpieczenia społeczne 

Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek               dla 

opiekuna organ właściwy opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wysokości 
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pobieranego świadczenia przez okres niezbędny do uzyskania okresu ubezpieczenia (tj. 20 i 25 lat). W 

okresie sprawozdawczym opłacono 50 osobom  622 składki w łącznej kwocie 302 952,07 złotych. 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

Za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna organ 

właściwy opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od wysokości pobieranego świadczenia w 

przypadku, gdy świadczeniobiorca nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W okresie 

sprawozdawczym opłacono 20 osobom  235 składek w łącznej kwocie 38 236,32 zł 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w 

rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł. Kwota przyznanego świadczenia uzależniona jest od wysokości 

ustalonych alimentów wyrokiem sądowym, jednakże nie więcej niż 500 zł na jedno dziecko. 

W okresie sprawozdawczym wypłacono 251 świadczeń dla  14 rodzin  na łączną kwotę             

104 137,78 zł. 

Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych 

 

 

 

Lp. Rodzaj podjętych działań Dla 

podmiotów 

zewnętrznych 

Dla 

potrzeb 

własnych 

Razem 

1.  Wezwanie na wywiad i złożenia oświadczenia majątkowego 31 1 32 

2.  Przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i odebranie oświadczenia 

majątkowego 
8 1 9 

3.  Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w 

urzędzie pracy, jako bezrobotny albo poszukujący pracy 
0 0 0 

4.  Poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika 

alimentacyjnego  
0 0 0 

5.  Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 

kodeksu karnego 
1 10 11 

6.  Skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie jazdy dłużnika 

alimentacyjnego 
0 0 0 

7.  Wnioski o podjęcie działań wobec dłużników skierowane do innych 

gmin 
0 9 9 

8.  Wniosek do komornika o przyłączenie się do postępowania 

egzekucyjnego  
0 10 10 
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KARTA DUŻEJ RODZINY 

Karta Dużych Rodzin to program o zasięgu ogólnokrajowym przyjęty uchwałą Rady Ministrów. 

Szczegółowe warunki realizacji tego programu określało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 

2014 r. (Dz.U. poz.755). Rozporządzenie to zostało uchylone 31 grudnia 2014 r. i zostało zastąpione 

Ustawą z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, która weszła w życie 01 stycznia 2015 r. 

W okresie sprawozdawczym wydano 168 Kart Dużej Rodziny dla 56 rodzin.  

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zewidencjonowano w układzie narastającym od początku programu tj. 

16.04.2014 r. 706  rodzin, dla których wydano łącznie 2 398 kart. 

Dnia 9 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej 

Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Ustawa ta umożliwia m.in. korzystanie z elektronicznej Karty Dużej Rodziny wyświetlanej w aplikacji 

mObywatel. Posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, 

elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Warunkiem jest dostęp do 

aplikacji mObywatel. Prawo do kart w wersji elektronicznej uzyskały w 2021 r. 1933 osoby. 

Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r. 
 

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z 

województwa wielkopolskiego. Adresatem działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” 

objęte są rodziny 3+.  

 

Rodziny wielodzietne uprawnione do korzystania z Karty to rodziny z minimum trojgiem dzieci w wieku 

do 18 lat lub 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, bez ograniczeń wiekowych w przypadku 

legitymowania się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, do członków rodziny nie zalicza się 

dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko lub 

dzieci.  

Program od połowy lutego 2018 roku jest również realizowany na terenie miasta i gminy Krzywiń 

zgodnie z podpisanym w dniu 12 lutego 2018 roku porozumieniem między Miastem i Gminą Krzywiń a 

Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.  

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych 

warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek 

wprowadzony przez Podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.  

Partnerami w Programie są podmioty z następujących sfer działalności w Wielkopolsce:  

1. kulturalna;  

2. handlowa;  

3. bezpieczeństwa;  

4. usługowa;  
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5. sportowo-rozrywkowa;  

6. zdrowotna;  

7. edukacyjna. 

Do końca 2021 r. MGOPS wydał Wielkopolskie Karty Rodziny 11 rodzinom. Ogółem wydano 56 kart, w 

tym rodzicom – 22, dzieciom  - 34. 

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku zapoczątkowana została realizacja programu „Rodzina 500 plus” 

wprowadzającego świadczenie wychowawcze, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków 

związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Od lipca 2019 r. w związku ze zmianą przepisów nie badamy dochodu i świadczenie wychowawcze w 

kwocie 500 zł miesięcznie otrzymują wszyscy rodzice na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia.  

W 2021 r. zostało złożonych 1324 wniosków: 

* z tego złożonych w formie papierowej   –  461,  co stanowi 35% ogólnej liczby złożonych wniosków, 

* z tego złożonych w formie elektronicznej – 863,  co stanowi 65% ogólnej liczby złożonych wniosków, 

W sprawach ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych wydano 1319 decyzji i informacji (informacje 

przyznające świadczenie, decyzje odmowne). 

Świadczenie wychowawcze otrzymało w 2021 r. 1890 dzieci.  

Program „Rodzina 500 plus” podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego  

i z tego tytułu 22 wnioski zostały przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem 

rozpatrzenia czy w stosunku do danej rodziny mają zastosowanie przepisy o wyżej wymienionej 

koordynacji.  

W 2021 r. Ośrodek nie prowadził postępowań w sprawach o odzyskanie świadczeń wychowawczych 

nienależnie pobranych.  

 

STYPENDIA 

Od lipca 2017 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu realizuje zadania  

wynikające z ustawy o systemie oświaty w zakresie pomocy materialnej uczniom. 

W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. przyznano 41 stypendiów, na miesiące styczeń, luty, marzec, 

kwiecień na 17 złożonych wniosków. W pierwszej grupie dochodowej po 180,00 zł miesięcznie, w drugiej 

grupie dochodowej po 145,00 zł miesięcznie. 

W okresie od września do grudnia 2021 r. przyznano 41 stypendiów, na miesiące wrzesień, październik, 

listopad, grudzień na 22 złożone wnioski. W pierwszej grupie dochodowej  

po 184,00 zł miesięcznie, w drugiej grupie dochodowej po 148,00 zł miesięcznie. 

 

DODATKI MIESZKANIOWE 

Od dnia 25 stycznia 2018 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu realizuje 

zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych.  
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Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, 

oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal 

zamienny albo socjalny, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego 

przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego 

wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie jednoosobowym 40% - wieloosobowym 30% 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. 

Przyznanie dodatku mieszkaniowego uwarunkowane jest również od spełnienia kryterium 

powierzchniowego. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 

miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. 

W 2021 r. zostało złożonych 32 wniosków o dodatek mieszkaniowy. 

Wydano: 32 decyzje przyznających dodatek mieszkaniowy. Roczna kwota na wypłatę dodatków 

mieszkaniowych wyniosła  51035,69 zł. 

 

DODATKI ENERGETYCZNE 

Od dnia 25 stycznia 2018 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu realizuje 

zadania wynikające z ustawy o dodatkach energetycznych. Zryczałtowany dodatek energetyczny 

przysługuje tzw. "odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej", czyli osobie, której przyznano dodatek 

mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej 

z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatek 

energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. W 

2021 r. zostało złożonych 11 wniosków o dodatek energetyczny, wydano wszystkie przyznające decyzje. 

Roczna kwota na wypłatę dodatków energetycznych wyniosła 1 056,28 zł w tym 1 035,28 zł na wypłatę 

dodatku energetycznego, 21 zł jest to 2% na obsługę zadania. 

 

W marcu 2021r. został przeniesiony etat Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, który pełni również funkcję zastępcy dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Krzywiniu. W związku z tym doszły Ośrodkowi nowe zadania – profilaktyka zdrowotna, 

Rada Seniorów w Krzywiniu.  

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu wraz z Radą Seniorów                               

w Krzywiniu i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu zorganizował w 

2021r. Pierwsze Krzywińskie ,,Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’. Pierwszego dnia odbyło się 

przedstawienie dla uczniów klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej, drugi dzień był dniem sportowym a 

trzeciego dnia odbył się koncert Andrzeja Rybińskiego dla członków Klubów Seniora działających na 

terenie Gminy Krzywiń. Wszystkie imprezy odbywały się w ścisłym reżymie sanitarnym. Oprócz tego, 

trzeciego dnia został zorganizowany  Mobilny Punkt Szczepień – osoby mogły przyjść i zaszczepić się 

bez rejestracji.  
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Niewykorzystane w roku budżetowym środki finansowe w łącznej wysokości 69.416,41 zł zostały 

zwrócone na konto gminy, w tym 49.760,06 zł stanowiły środki własne oraz 19.656,35 zł stanowiła 

dotacja celowa z budżetu państwa. Zwrot niewykorzystanych środków finansowych wynikał z 

niedostosowania wydatków do faktycznych potrzeb. Posiadane środki własne jak i dotacja celowa nie 

mogły być wykorzystane na inny cel niż określony w decyzji o ich przyznaniu.  

Realizacja wszystkich wydatków przebiegała zgodnie planem finansowym. Wypłata zasiłków dla 

świadczeniobiorców oraz zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów dokonywane były z 

zachowaniem terminów płatności. 

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 

(według rozdziałów klasyfikacji budżetowej) 

DZIAŁ ROZDZIAŁ 

Wydatki 
poniesione w 
ramach środków 
własnych 

Wydatki 
poniesione w 
ramach dotacji 
celowej 

Wydatki 
ogółem 

851 85153 Zwalczanie narkomanii 0,00 0,00 0,00 

 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 199.778,32 0,00 199.778,32 

 85195 Pozostała działalność 0,00 32.577,25 32.577,25 

852 85202 Domy Pomocy Społecznej 321.084,18              0,00 321.084,18 

  
85205 Zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.906,19                0,00 1.906,19 

  

85213 Składki na ubezp.zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
św.z pomocy społecznej  2.089,80 12.461,16 14.550,96 
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85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 
skł.na ubezp.emer.i rentowe 70.905,85            32.023,84 102.929,69 

 
85215 Dodatki mieszkaniowe i 
energetyczne 51.035,69 1.077,28 52.112,97 

  85216 Zasiłki stałe 0,00             143.697,33 143.697,33 

  85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 837.675,04             72.674,29 910.349,33 

  
85228 Usługi Opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze 208.732,66             0,00 208.732,66 

  85230 Pomoc w zakresie dożywiania 33.212,00               42.000,00 75.212,00 

  85295 Pozostała działalność  62.534,28 0,00 62.534,28 

853 85395 Pozostała działalność 6.488,01 58.392,11 64.880,12 

854 
85415 Pomoc materialna dla uczniów o 
charakterze socjalnym 9.951,00 39.200,00 49.151,00                        -       

855 85501 Świadczenia wychowawcze 0,00 11.629.246,63 11.629.246,63 

  

85502 Świadczenia rodzinne, św.z 
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezp.emer.rentowe 25.098,98 5.085.375,35 5.110.474,33 

  85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 700,00 700,00 

  85504 Wspieranie Rodziny 72.286,24 2.000,00 74.286,24 

 Dobry Start 0,00 1.073,79 1.073,79 

  85508 Rodziny zastępcze 28.770,73 0,00 28.770,73 

 
85513 Składki na ubezp. zdrowotne od 
św.opiekuńczych 0,00 38.236,32 38.236,32 

  RAZEM:  1.931.548,97 17.190.735,35 19.122.184,32 

 

Realizacja wszystkich wydatków przebiegała zgodnie planem finansowym. Wypłata zasiłków dla 

świadczeniobiorców oraz zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów dokonywane były z 

zachowaniem terminów płatności. 
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6.3 Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej  
 

Środowiskowy Domu Samopomocy w Krzywiniu jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu ponad lokalnym. Z 

Gminą Osieczna – z której 4 osoby uczestniczą w zajęciach jest podpisane porozumienie. Środowiskowy 

Domu Samopomocy w Krzywiniu jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu ponad lokalnym. Z Gminą Osieczna 

– z której 4 osoby uczestniczą w zajęciach jest podpisane porozumienie o przekazaniu zadania. Na 

utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w roku 2021 wydano następujące  środki przekazane z 

budżetu Wojewody: 

Środki finansowe 

a). środki przekazane z budżetu Wojewody: 

- 782 334,33 zł – na działalność bieżącą 

- 24 263,43 zł – na wydatki inwestycyjne 

b). inne środki 

- 39 889,38 – środki w ramach projektu STOP COVID – 19 bezpieczne systemy społeczne w 

Wielkopolsce współfinansowane z EFS. Kadra zatrudniona w Środowiskowym Domu Samopomocy: 

Zatrudnionych o umowę o pracę: Dyrektor – 1, Główny Księgowy – 2, Referent ds kadr i płac – 1, 
Pielęgniarka – 1, Fizjoterapeuta – 1, Opiekun – 2, Instruktor terapii zajęciowej – 3. Zatrudnionych na 
innych umowach cywilno – prawnych: Informatyk – 1, Inspektor ochrony danych osobowych – 1. 
 
Z usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w roku 2021 skorzystało 35 osób, w tym: 
osoby przewlekle psychicznie chore oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną, Powierzchnia 
użytkowa placówki wynosi 339.09m2 . ŚDS zapewnia codzienny dowóz i odwóz na zajęcia uczestnikom 
mieszkającym poza Krzywiniem. Uczestnicy ŚDS korzystają z następujących zajęć:  
 
Terapia muzyczna/agroterapia - Efektem prowadzonych w pracowni muzycznej zajęć było 
wprowadzenie uczestnika w określony nastrój, wyzwalanie pożądanych uczuć, łagodzenie  
i rozładowanie nadmiaru stresów, pobudzanie rozwoju umysłowego i wyzwalanie pozytywnych emocji. 
Osiągane efekty psychoterapeutyczne to między innymi: odreagowanie emocjonalne w trakcie tańca, gry 
na instrumentach, scenkach parateatralnych, odkrywanie nowych form komunikacji i ekspresji, relaksacja, 
muzyczne uwrażliwienie. Efektem oddziaływań muzykoterapii jest także rozwijanie uzdolnień twórczych, 
doznawanie osobistego sukcesu oraz motywowanie i mobilizacja do aktywności. Podczas prowadzonych 
również  
w pracowni gier i zabaw edukacyjnych uczestnicy uczyli się logicznego myślenia, rozwijali swoją 
wyobraźnię i spostrzegawczość. Podczas zajęć z agroterapii uczestnicy stopniowo nabywają wiedzę na 
temat pielęgnacji roślin ozdobnych oraz uczyli się posługiwania podstawowym sprzętem ogrodniczym.  
 
Terapia kulinarna – celem tych zajęć jest osiągnięcie przez osoby niepełnosprawne samodzielności w 
zakresie przygotowywania posiłków oraz posługiwania się przyrządami  
i narzędziami będącymi na wyposażeniu tej pracowni np. noże, trzepaczki, tarki, jak  
i mechanicznymi, jak np. kuchenka elektryczna, czajnik elektryczny, mikrofalówka, mikser, gofrownica. 
Stopniowo nabywali umiejętności przygotowywania różnych potraw, gotowali, piekli ciasta, 
przygotowywali dania na szczególne okazje (np. spotkanie opłatkowe, śniadanie wielkanocne, dzień 
matki). Uczyli się obsługi sprzętu, który ułatwia pracę w pracowni kulinarnej oraz umiejętność korzystania 
z przepisów kulinarnych, czystości i higieny w czasie przyrządzania posiłków, estetyczne podawanie 
wykonanych dań. Realizując zadania  w pracowni kulinarnej uczestnicy mieli możliwość decydowania o 
jadłospisie, zdobywali wiedzę na temat odpowiedniego doboru ilościowego składników niezbędnych do 
przygotowania dań, wykonywania deserów oraz pieczenia ciast. Ze względu na pandemie wirusa 
SARS-Cov-2 zajęcia w pracowni zostały zawieszone. 
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Terapia plastyczna, krawiecka - Podczas zajęć w pracowni uczestnicy poznali sposób malowania na 

płótnie, drewnie i gipsie. Zdobywali wiedzę na temat prawidłowych technik malarskich i doboru kolorów. 

Poprzez zajęcia plastyczne uczestnicy rozwijali spontaniczność i chęć eksperymentowania, eliminowane 

były złe nawyki malowania. Zapoznawali się również ze sposobem posługiwania ostrymi narzędziami tj: 

wyrzynarka, gilotyna, nożyczki. Efektem tych działań było rozwijanie sprawności manualnych. Podczas 

zajęć uczestnicy zdobywali wiedzę dotyczącą łączenia i dobierania różnorodnych materiałów plastycznych 

(papier, drewno, dzianina, szkło). Zajęcia krawieckie pozwoliły uczestnikom zdobyć wiedzę na temat 

zastosowania różnych metod haftów, np. krzyżykowa, łańcuszkowa. Zajęcia dały możliwość nauki szycia 

ręcznego, a także prawidłowego doboru grubości i koloru nici potrzebnych do szycia.  

Terapia stolarsko-ceramiczna - podczas zajęć uczestnicy zdobywali m.in. wiedzę w zakresie posługiwania 

się narzędziami niezbędnymi do obróbki drewna, tj. piła do drewna, wyrzynarka, szlifierka. W czasie 

trwania zajęć z wykorzystaniem gliny uczestnicy uczyli się precyzji  

i koncentracji podczas wykonywania zadań, ćwiczyli koordynację wzrokowo – ruchową. Prace te 

rozbudzały w uczestnikach wyobraźnię, uczyły ich twórczego myślenia. Podczas zajęć wykonywano 

drobne prace związane m.in. z przybijaniem gwoździ, zbijaniu desek i listew, przycinaniu materiału 

drewnianego piłą. Część prac uczestnicy wykonywali samodzielnie, dzięki temu rozwijali swoje zdolności 

manualne, uczyli się samodzielności i zaradności. 

Pracownia komputerowa – podczas zajęć uczestnicy uczą się samoobsługi i zaradność w pracy 

z komputerem, samodzielnej obsługi komputera w życiu codziennym, przyswajanie nazw i oznaczeń 

komputerowych, a także nauka korzystania Internetu (komunikatory internetowe). 

Ponadto dla uczestników prowadzone są treningi: 

umiejętności społecznych i interpersonalnych (nauka sposobu prowadzenia rozmowy, rozwiązywania 

pojawiających się problemów, motywowanie do aktywności w oparciu  

o własne możliwości, kształcenie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie  

na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności); trening asertywności i savoir vivre. 

trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej (przygotowywanie prostych posiłków, 

nauka obsługi urządzeń tj. pralka, czajnik, kuchenka elektryczna, żelazko, robot kuchenny, nabycie 

umiejętności wykonywania drobnych napraw, pielęgnacji obuwia, a także drobnych czynności krawieckich 

(cerowanie, przyszywanie guzików). 

trening higieniczny i racjonalnego żywienia (zdobycie umiejętności poprawnej pielęgnacji ciała, techniki 

mycia jamy ustnej i zębów, zdobycie poprawnych nawyków żywieniowych). 

trening porządkowy (dbanie o czystość i porządek pomieszczeń). 

 trening budżetowy (nauka racjonalnego gospodarowania zasobami finansowymi, robienie zakupów). 
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trening lekowy (wyrabianie nawyku systematycznego przyjmowania leków z zachowaniem zalecanego 

dawkowania) i psychoterapie.  

trening umiejętności spędzania czasu wolnego 

-spacery 

-gry edukacyjne 

-układanie puzzli, klocków przestrzennych 

-oglądanie TV 

trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów 

porozumiewania się w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej 

Aktualnie żaden z uczestników nie korzysta z treningu.  

 

Ze względu na różnorodność schorzeń i predyspozycji uczestników zajęcia prowadzone były w pracowni 

kinezyterapii, na sali gimnastycznej podczas których uczestniczyli w grach zespołowych i zawodach 

sportowych.   

Zespół wspierająco aktywizujący pozytywnie ocenił wykonanie planu pracy  

z uczestnikami ŚDS w okresie uczęszczania uczestników do placówki. Realizacja poszczególnych celów i 

zadań w 2021 r. była bardzo trudna. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i obostrzenia sanitarne w 

roku 2021 oraz czasowe zawieszenie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy zespół 

wspierająco aktywizujący starał się wykonywać swoje zadania w systemie zdalnym poprzez codzienne 

prowadzenie zajęć z uczestnikami w formie on-line. Podczas zajęć uczestnicy mieli zajęcia tematyczne z 

każdej pracowni ŚDS a także kontakt oraz terapeutami. Dla uczestników niebiorących udziału w formie 

zajęć oneline pracownik (pielęgniarka- opiekun) przygotowywał pakiety zajęć do wykonania na każdy 

dzień. Raz w tygodniu podczas objazdu uczestnicy otrzymali oni pakiety zajęć do wykonania. Podczas 

tych wizyt możliwa była analiza zdrowotna uczestników a także możliwość rozmowy. Sytuacja rodzinna i 

zdrowotna monitorowana była również poprzez kontakt telefoniczny.  

W okresie, gdy uczestnicy korzystali z zajęć stacjonarnych omawiane były przez pielęgniarkę zagrożenia 

wywołane wirusem SARS-Cov-2 - udzielanie instrukcji mycia i dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania 

maseczek ochronnych oraz rękawic. Podczas zajęć stacjonarnych w ośrodku, każdy z terapeutów 

prowadził zajęcia zgodnie z planem (z wyłączeniem pracowni kulinarnej) i dbał o bezpieczeństwo 

uczestników oraz o przestrzeganie reżimu sanitarnego w placówce. 

Mimo trudnej sytuacji epidemicznej co wiązało się z czasowym zawieszeniem zajęć a następnie podziałem 

uczestników na grupy i częściowym prowadzeniem zajęć stacjonarnych zespół wspierająco - aktywizujący 

starał się realizować wcześniej ustalony plan zajęć terapeutycznych. W roku 2021 w ramach prac 

remontowych i inwestycyjnych została wyremontowana pracownia komputerowa (malowanie, 

umeblowanie, nowe krzesła i stanowiska komputerowe).Zostały również wymienione drzwi wejściowe do 

7 pomieszczeń. W celu przeciwdziałania SARS-Cov-2 zakupione zostały sterylizatory powietrza do każdej 
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pracowni ŚDS. Wszystkie pracownie terapeutyczne doposażono w sprzęt niezbędny 

 do realizacji zadań zgodnie z zapotrzebowaniem.   

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu nie planuje zmian w zakresie funkcjonowania jednostki. 

W zakresie inwestycji planowana jest kontynuacja remontu korytarza: wymiana drzwi zewnętrznych 

pozostałych pomieszczeń. Ze względu na zmianę systemu ogrzewania budynku w roku 2022 planowany 

jest montaż pieca CO na gaz a także kompleksowy remont pracowni stolarsko - ceramicznej. 

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  

 
7.1 Ochotnicze Straże Pożarne   
 
Na terenie gminy Krzywiń działa 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Poza tym OSP Krzywiń i 

OSP Jerka działają w ramach Krajowego Systemie Ratowniczo - Gaśniczego. Wszystkie OSP są 

zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każda jednostka posiada swoja bazę lokalową tzw. 

remizę OSP. Gmina na bieżąco zaopatruje jednostki w paliwo do samochodów i sprzęt pożarniczy, 

umundurowanie oraz szkolenia dla ochotników strażaków.  

Zakupy sprzętu i umundurowania:  

 

Obozy MDP: 

Z uwagi na pandemię obóz MDP organizowany corocznie przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP 

RP nie odbył się.  

Kursy, ćwiczenia i szkolenia: 
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- Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ukończyło 24 druhów 

  (OSP Jerka – 10, OSP Krzywiń – 5, OSP Łuszkowo – 4, OSP Kopaszewo – 5) 

- Kurs podstawowy strażaka ratownika OSP w terminie 13.09-11.12.2021 r. ukończyło  

  24 druhów (OSP Krzywiń – 5, OSP Jerka – 3, OSP Kopaszewo – 6, OSP Łuszkowo – 3, 

  OSP Bieżyń – 2, OSP Żelazno – 3, OSP Zbęchy – 2) 

 

Zabezpieczenia imprez masowych: WOŚP w Krzywiniu, Bieg Fartucha w Krzywiniu, Triatlon w 

Cichowie, lipiec-sierpień – zabezpieczenie plaży w Krzywiniu przez ratowników z OSP Krzywiń. 

Działalność organizacyjna, konkursy, zawody, jubileusze: 

-  posiedzenia Zarządu: 10.10.2021 r. 

-  posiedzenia Prezydium: 27.05.2021 r., 16.11.2021 r. 

-  czerwiec-lipiec – kampania sprawozdawczo-wyborcza w OSP; obsługa zebrań sprawozdawczo-

wyborczych przez członków Prezydium. W większości jednostek OSP skład zarządów nie zmienił się. 

Do zmiany prezesów doszło w OSP Nowy Dwór i OSP Łuszkowo, 

-  w dniu 7 sierpnia Drużyna Seniorów działająca przy OSP Bielewo i drużyna z OSP Bieżyń wzięły 

udział w 10 Jamskich Zawodach Sikawek Konnych w Jamach na Morawach w Czechach. W zawodach 

brało udział 16 drużyn, w tym 2 z Polski i 2 ze Słowacji. 

-  w dniu 22 sierpnia Drużyna Seniorów działająca przy OSP Bielewo wzięła udział w Spotkaniu Starej 

Techniki Strażackiej w Radnovsi na Morawach w Czechach zajmując 2 miejsce.  

-  11 września 2021 r. w IV edycji Konkursu FLORIANY w kategorii Kultura i tradycja statuetkę 

Floriana zdobyła OSP Bieżyń za projekt ”Podejrzane rzemiosła – tradycyjne rzemiosła 

Wielkopolski” i otrzymała szereg cennych sprzętów. 

-  w dniu 10 października w sali wiejskiej w Bielewie odbył się XII Zjazd Oddziału Miejsko- 

   Gminnego ZOSP RP w Krzywiniu.  Na Zjeździe wybrano nowy Zarząd Oddziału i Komisję 

Rewizyjną Oddziału, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego. W przerwie Zjazdu odbyło się 

pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Oddziału, na którym wybrano 9 osobowe Prezydium 

Zarządu: 

• Prezes Bartosz Kobus, 

• Wiceprezes Alojzy Jędrzychowski, 

• Wiceprezes Andrzej Małecki, 

• Komendant Gminny Hubert Wawrzyniak, 

• Z-ca Komendanta Marcin Rachmajda, 

• Sekretarz Piotr Maćkowiak, 

• Skarbnik Kazimierz Stachowiak, 

• Członek Prezydium Piotr Chudziak, 

• Członek Prezydium Karol Jankowski, 

Jako przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kościanie wybrano druhów: Alojzy 

Jędrzychowski, Andrzej Małecki, Hubert Wawrzyniak, Marcin Rachmajda. Na Zjeździe pożegnano 

uroczyście ustępujących po wielu latach działalności w Zarządzie Oddziału: 

• Prezesa Oddziału druha Pawła Buksalewicza, 

• Komendanta Gminnego druha Andrzeja Dembskiego. 
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-  w dniu 20 listopada odbył się koncert Orkiestry Dętej OSP Krzywiń „Bitwy w historii Polski 

prowadzące do odzyskania niepodległości”. Koncert poprowadził Leszek Łukomski z radia MC 

Poznań, a zaśpiewali Agnieszka Szymańska i Sławomir Olgierd Kramm.  

Działalność operacyjna:  

W poszczególnych OSP funkcjonują Jednostki Operacyjno-Techniczne różnych stopni. JOT-y z OSP 

Krzywiń i OSP Jerka należą do KSRG.  
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7.2 Oświata i edukacja 
 

   Liczba uczniów według obwodów szkół  

 
Gmina Krzywiń w roku szkolnym 2020/2021 była organem prowadzącym 7 przedszkoli publicznych, 4 

szkoły podstawowe, liceum ogólnokształcące, branżowa szkołę I stopnia  i trzyletnie liceum 

ogólnokształcące dla dorosłych oraz 2 szkolne schroniska młodzieżowe. W roku szkolnym 2020/2021 

nie zostały utworzone oddziały liceum ogólnokształcącego i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 

oraz branżowej szkoły I stopnia. 

 

Organizacja szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych w roku 

szkolnym 2020/2021 (stan na dzień 30.09.2020 r.) 

 Lp Wyszczególnienie 

Liczba 

oddział

ów 

Licz

ba 

uczn

iów 

            

I II III IV V VI 
  VII  VIII 

1. Szkoła Podstawowa w Bieżyniu  

w Zespole Szkół i Placówek 

Oświatowych im. Adama 

Mickiewicza w Bieżyniu 

7 132 16 15 12 22 - 21 

 

 

30 

  

  

16 

2. Szkoła Podstawowa im. 

Melchiora Wańkowicza w Jerce 

w Zespole Szkół 

w Jerce 

14 313 40 32 38 51 - 69 

   

52 

  

31 

3. Szkoła Podstawowa im. 

Powstańczej Kompanii 

Krzywińskiej w Krzywiniu 

 w Zespole Szkół w Krzywiniu 

14 315 44 47 33 43 10 53 

 

 

53 

  

 

32 

4. Szkoła Podstawowa w Zespole 

Szkół  

i Placówek Oświatowych im. 

Adama Mickiewicza w Lubiniu 

8 118 11 13 23 17 10 10 

 

22 

  

12 

  Razem  43 878 111 107 106 133 20 153 157  91 

5. Liceum Ogólnokształcące 

im. Kajetana Morawskiego w 

Krzywiniu 

w Zespole Szkół w Krzywiniu 

0 0 0 0 0 

      

6. Branżowa Szkoła I stopnia 

im. Kajetana Morawskiego w 

Krzywiniu 

w Zespole Szkół w Krzywiniu 

1 22 0 22 0 

      

7. Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Krzywiniu 
0 0 0 0 0       
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w Zespole Szkół w Krzywiniu 

8.  Razem 1 22 0 22 0       

 Ogółem oddziałów 

 i uczniów  
44 900             

 

Organizacja szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych  

w roku szkolnym 2021/2022 (stan na dzień 30.09.2021 r.) 

 Lp Wyszczególnienie 

Liczba 

oddział

ów 

Licz

ba 

uczn

iów 

            

I II III IV V VI 
  VII  VIII 

1. Szkoła Podstawowa w Bieżyniu  

w Zespole Szkół i Placówek 

Oświatowych im. Adama 

Mickiewicza w Bieżyniu 

7 128 11 16 17 11 22 0 

 

 

22 

  

 

29 

2. Szkoła Podstawowa im. 

Melchiora Wańkowicza w Jerce 

w Zespole Szkół 

w Jerce 

15 318 36 40 33 39 49 0 

 

68 

  

53 

3. Szkoła Podstawowa im. 

Powstańczej Kompanii 

Krzywińskiej w Krzywiniu 

 w Zespole Szkół w Krzywiniu 

14 305 26 43 45 33 44 8 

 

55 

  

51 

4. Szkoła Podstawowa w Zespole 

Szkół  

i Placówek Oświatowych im. 

Adama Mickiewicza w Lubiniu 

8 124 17 11 13 23 17 11 

 

10 

  

22 

  Razem    44 875 90 110 108 106 132 19 155  155 

5. Liceum Ogólnokształcące 

im. Kajetana Morawskiego w 

Krzywiniu 

w Zespole Szkół w Krzywiniu 

0 0 0 0 0 

      

6. Branżowa Szkoła I stopnia 

im. Kajetana Morawskiego w 

Krzywiniu 

w Zespole Szkół w Krzywiniu 

1 20 0 0 20 

      

7. Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Krzywiniu 
0 0 0 0 0       
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w Zespole Szkół w Krzywiniu 

8.  Razem 1 20 0 0 20       

 Ogółem oddziałów 

 i uczniów  
45 895             

Porównując  rok szkolny 2020/2021  i 2021/2022 można stwierdzić, że liczba oddziałów w szkołach 
zwiększyła się o 1 a liczba uczniów zmniejszyła się o 5 osób. Natomiast w przedszkolach liczba 
oddziałów zmniejszyła się o jeden a liczba  dzieci zwiększyła się o 24. 

Organizacja przedszkoli publicznych i niepublicznych (stan na dzień 30.09.2020 r.) 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 
Liczba wychowanków 

1. Przedszkole Samorządowe w Krzywiniu  

w Zespole Szkół w Krzywiniu 
4 83 

2. Przedszkole Samorządowe w Świńcu  

w Zespole Szkół w Krzywiniu 
1 20 

3. Przedszkole Samorządowe w Jerce 

w Zespole Szkół w Jerce 
5 112 

4. Przedszkole Samorządowe w Kopaszewie 

w Zespole Szkół w Jerce 
1 23 

5. 
Przedszkole Samorządowe w Lubiniu 

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych 

im. Adama Mickiewicza w Lubiniu 

1 25 

6. 
Przedszkole Samorządowe w Bielewie 

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych 

im. Adama Mickiewicza w Lubiniu 

1 18 

7. 
Przedszkole Samorządowe w Bieżyniu 

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych 

w Bieżyniu 

2 31 

 Razem 15 312 

8. 
Niepubliczne Przedszkole  

Ochronka im. Bł. E. Bojanowskiego  

w Krzywiniu 

4 59 

Ogółem: 19 371 
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Organizacja przedszkoli publicznych i niepublicznych (stan na dzień 30.09.2021 r.) 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 
Liczba wychowanków 

1. Przedszkole Samorządowe w Krzywiniu  

w Zespole Szkół w Krzywiniu 
4 100 

2. Przedszkole Samorządowe w Świńcu  

w Zespole Szkół w Krzywiniu 
1 16 

3. Przedszkole Samorządowe w Jerce 

w Zespole Szkół w Jerce 
5 119 

4. Przedszkole Samorządowe w Kopaszewie 

w Zespole Szkół w Jerce 
1 23 

5. 
Przedszkole Samorządowe w Lubiniu 

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych 

im. Adama Mickiewicza w Lubiniu 

1 25 

6. 
Przedszkole Samorządowe w Bielewie 

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych 

im. Adama Mickiewicza w Lubiniu 

1 24 

7. 
Przedszkole Samorządowe w Bieżyniu 

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych 

w Bieżyniu 

1 25 

 Razem 14 332 

8. 
Niepubliczne Przedszkole  

Ochronka im. Bł. E. Bojanowskiego  

w Krzywiniu 

4 63 

Ogółem: 18 395 

 

Przedszkola w Gminie Krzywiń realizują programy wychowania przedszkolnego oparte na podstawie 
programowe   wychowania   przedszkolnego   określne   przez   ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania, które zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5 
godzin dziennie, zatrudniają nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz przeprowadzają 
rekrutację dzieci zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Przedszkola prowadzone przez Gminę 
Krzywiń obejmują opieką dzieci w godzinach od 7.00 do 16.00. Czas pracy poszczególnych przedszkoli 
na bieżąco dostosowywany jest do potrzeb rodziców. Funkcjonująca na obszarze Gminy sieć przedszkoli   
zapewnia opiekę dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy. Dodatkową 
uzupełniającą ofertę dla mieszkańców Gminy stanowi Niepubliczne Przedszkole Ochronka im. Bł. 
Edmunda Bojanowskiego w Krzywiniu.  

W bieżącym roku szkolnym do przedszkoli uczęszcza ogółem 395 dzieci, w tym do przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu 

terytorialnego uczęszczało 332 dzieci, co stanowi 84% ogółu dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym, a do przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty uczęszczało 63 dzieci, co stanowi 

16 % ogółu dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. 
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 Organizacja przedszkoli publicznych i niepublicznych 2020/2021 (stan na 30.09.2020 r.) 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Dzieci wg urodzenia 

3 latki 4 latki 5 latki 6 latki Ogółem 

1. 

Przedszkole Samorządowe w 

Krzywiniu  

w Zespole Szkół w Krzywiniu 
4 

 

 

18 

 

 

26 

 

 

25 

 

 

14 

 

 

83 

2. 
Przedszkole Samorządowe w 

Świńcu  

w Zespole Szkół w Krzywiniu 

1 

 

2 

 

6 

 

6 

 

6 

 

20 

3. 

Przedszkole Samorządowe w 

Jerce 

w Zespole Szkół w Jerce 
5 

 

 

18 

 

 

25 

 

 

 

35 

 

 

34 

 

 

112 

4. 
Przedszkole Samorządowe w 

Kopaszewie 

w Zespole Szkół w Jerce 

1 

 

8 

 

5 

 

4 

 

6 

 

23 

5. 

Przedszkole Samorządowe w 

Lubiniu 

w Zespole Szkół i Placówek 

Oświatowych im. Adama 

Mickiewicza w Lubiniu 

1 

 

 

- 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

13 

 

 

25 

6. 

Przedszkole Samorządowe w 

Bielewie 

w Zespole Szkół i Placówek 

Oświatowych im. Adama 

Mickiewicza w Lubiniu 

1 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

18 

7. 

Przedszkole Samorządowe w 

Bieżyniu 

w Zespole Szkół i Placówek 

Oświatowych w Bieżyniu 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

8 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

31 

 Razem 
15 

 

55 

 

83 

 

88 

 

86 

 

312 

8. 

Niepubliczne Przedszkole  

Ochronka im. Bł. E. 

Bojanowskiego  

w Krzywiniu 

4 

 

 

19 

 

 

16 

 

 

 

14 

 

 

10 

 

 

59 
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Organizacja przedszkoli publicznych i niepublicznych 2021/2022 (stan na 30.09.2021 r.) 

 

9. 

Ogółem: 

19 
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99 

 

 

102 

 

 

96 

 

 

371 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

oddziałów 

Dzieci wg urodzenia 

3 latki 4 latki 5 latki 6 latki Ogółem 

1. 

Przedszkole Samorządowe w 

Krzywiniu  

w Zespole Szkół w Krzywiniu 
4 

 

22 

 

28 

 

25 

 

25 

 

100 

2. 
Przedszkole Samorządowe w 

Świńcu  

w Zespole Szkół w Krzywiniu 

1 

 

4 

 

3 

 

4 

 

5 

 

16 

3. 

Przedszkole Samorządowe w 

Jerce 

w Zespole Szkół w Jerce 
5 

 

29 

 

24 

 

27 

 

39 

 

119 

4. 
Przedszkole Samorządowe w 

Kopaszewie 

w Zespole Szkół w Jerce 

1 

 

6 

 

7 

 

6 

 

4 

 

23 

5. 

Przedszkole Samorządowe w 

Lubiniu 

w Zespole Szkół i Placówek 

Oświatowych im. Adama 

Mickiewicza w Lubiniu 

1 

 

6 

 

3 

 

9 

 

7 

 

25 

6. 

Przedszkole Samorządowe w 

Bielewie 

w Zespole Szkół i Placówek 

Oświatowych im. Adama 

Mickiewicza w Lubiniu 

1 

 

8 

 

7 

 

5 

 

4 

 

24 

7. 

Przedszkole Samorządowe w 

Bieżyniu 

w Zespole Szkół i Placówek 

Oświatowych w Bieżyniu 

1 

 

4 

 

4 

 

8 

 

9 

 

25 

 Razem 
14 

79 76 84 93 332 

8. 

Niepubliczne Przedszkole  

Ochronka im. Bł. E. 

Bojanowskiego  

w Krzywiniu 

4 

 

16 

 

14 

 

19 

 

14 

 

63 
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W roku 2021 Gmina Krzywiń zapewniła miejsca kształcenia przedszkolnego wszystkim dzieciom 

zamieszkałym na terenie Gminy Krzywiń, których rodzice   wzięli   udział   w   rekrutacji   przedszkolnej i 

potwierdzili wolę zapisu dziecka do danej placówki. Dane statystyczne informują, że z wychowania 

przedszkolnego realizowanego w placówkach prowadzonych przez Gminę Krzywiń korzysta  średnio  24 

% trzylatków,  23  % czterolatków,  25 % pięciolatków,   i prawie  28 % sześciolatków.  

 

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi 2021 r. 

 

Wyszczególnienie Liczba etatów w okresach 

 

Zespół Szkół  

w Krzywiniu 

I-VIII 11,87 

IX-XII 10,37 

 

Zespole Szkół w Jerce 

I-VIII 13,89 

IX-XII 14,96 

Zespół Szkół i 

Placówek 

Oświatowych  w 

Bieżyniu 

I-VIII 8,22 

IX-XII 9,74 

Zespół Szkół  

i Placówek 

Oświatowych im. 

Adama Mickiewicza 

w Lubiniu 

I-VIII 8 

IX-XII 7,5 

 

Zatrudnienie w szkołach i przedszkolach  2021 rok 

Wyszczególnienie Razem  

liczba 

etatów w 

okresach 

Stopień awansu zawodowego razem 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Zespół Szkół  

w Krzywiniu 

I-VIII 2 6,32 8 26,83 43,15 

IX-XII 2 5,86 7 26,20 41,06 

 

Zespole Szkół w 

Jerce 

I-VIII 0,72 5,63 15,67 17,09 39,11 

IX-XII 2,54 5,82 13,33 18,94 40,63 

 Zespół Szkół  

i Placówek 

I-VIII 1 5 6 8 20 

IX-XII 1 6 6 9 22 

9. 

Ogółem: 

      18 

 

95 

 

90 

 

103 

 

107 

 

395 
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Oświatowych  

w Bieżyniu 

Zespół Szkół  

i Placówek 

Oświatowych im. 

Adama 

Mickiewicza w 

Lubiniu 

I-VIII 0,74 3,93 3,83 12,21 20,71 

IX-XII 1 4 1,22 12,30 18,52 

Organizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów przedszkoli i szkół gminnych 

Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy także zapewnienie warunków umożliwiających  

stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym.  

W  2021 roku 585 uczniów brało udział w zajęciach specjalistycznych, przy czym najwięcej uczniów skorzystało  

z zajęć  dydaktyczno – wyrównawczych. 

 

  

Rodzaj zajęć 

 

Liczba uczniów 

Rok 2021 

Rewalidacyjne 26 

Dydaktyczno-wyrównawcze 260 

Specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne 113 

logopedyczne 160 

socjoterapeutyczne 23 

inne o charakterze terapeutycznym 3 

Razem 585 

 

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół gminnych 

Wsparcie udzielane jest także uczniom chcącym realizować swoje pasje i zainteresowania.  

W roku 2021 w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkołach, dla których organem prowadzącym  

jest Gmina Krzywiń, wzięło udział 419 uczniów. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia 

 sportowe i artystyczne.  

 

 

Zajęcia pozalekcyjne 

 

Liczba uczniów 

rok 2021 
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przedmiotowe 47 

artystyczne 108 

sportowe 163 

Inne 101 

Razem 419 

 

Zajęcia świetlicowe w szkołach gminnych (stan na dzień 30.09.2021 r.) 

Liczba uczniów korzystająca z zajęć świetlicowych wg. stanu na 30.09.2022 r. wyniosła 496 osób 

 

 

Szkoła 

 

Liczba uczniów 

rok szk. 

2020/2021 

Zespół Szkół w Krzywiniu  164 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Adama Mickiewicza  

w Lubiniu 

87 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu 43 

Zespół Szkół w Jerce 202 

Razem: 496 

 

Dowóz uczniów ( wg stanu na dzień 30.09.2021 r.) 

Liczba uczniów dowożonych do szkół w Gminie Krzywiń wg stanu na dzień 30.09.2021 r. wyniosła  

511 osób. 

Szkoła 

 

Liczba dowożonych uczniów  

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w 

Bieżyniu 

86 

Zespół Szkół w Krzywiniu 161 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. A. 

Mickiewicza w Lubiniu 

62 

Zespół Szkól w Jerce 202 

Razem: 511 
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Każdego roku Gmina Krzywiń otrzymuje z budżetu państwa subwencję oświatową i dotację  

przedszkolną na finansowanie zadań oświatowych  związanych z edukacją dzieci i młodzieży.  

Niestety wysokość tych kwot nie wystarcza nawet na sfinansowanie wynagrodzeń osób  

zatrudnionych w naszych placówkach oświatowych. W 2021 roku gmina dołożyła ponad 7 mln 

złotych do bieżącego funkcjonowania szkół i przedszkoli. 

Wysokość 

subwencji 

oświatowej 

Wysokość 

dotacji 

przedszkolnej 

Razem 

subwencja  

i dotacja 

Wynagrodzenia z 

pochodnymi 

Łączne wydatki 

na bieżące 

zadania 

oświatowe 

Środki własne 

dołożone do 

bieżących zadań 

oświatowych 

10 126 576,00 407 467,00 10 534 043,00 

 

11 932 811,03 17 741 730,94 7 207 687,94 

  

 
 

7.3 Kultura, Turystyka, Sport i Rekreacja 
 

W 2021 roku w zakresie kultury, zdrowia, sportu, turystyki i promocji podjęto następujące 

działania:  

 

• Kultura  

- udzielono pomocy przy organizacji gminnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który 

odbył się w Domu Strażaka w Krzywiniu w formie transmisji on-line 

- sfinansowano druk plakatów, materiałów niezbędnych do organizacji ww. wydarzeń,  

- pomoc organizacyjna, logistyczna, również finansowa grupom nieformalnym, organizacjom społecznym 

i pozarządowym, sołectwom oraz szkołom w organizacji imprez, wydarzeń środowiskowych, 

kulturalnych skierowanych dla mieszkańców gminy w poszczególnych miejscowościach, 

- sporządzano sprawozdania na potrzeby ZAIKS 

• Zdrowie 

- udostępniono infrastrukturę techniczną instytucją i firmą, które przeprowadziły na terenie Miasta i 

Gminy Krzywiń akcje prozdrowotne i profilaktyczne, 

- udzielono wsparcia organizacyjnego przy „I Krzywińskich Dniach Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia” 

– podczas którego zorganizowano koncert A. Rybińskiego oraz mobilny punkt szczepień przeciw 

COVID-19 

• Sport  

- współorganizowano „Bieg Fartucha” oraz Jarmark Pomysłów w Krzywiniu 

- współorganizowano XII Amatorskie Zawody Pływackie Cichowo 2021 

- udzielono wsparcia dla półkolonii „Moje Mega Wakacje” w Cichowie 
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- udzielono wsparcia dla „Mażoretek VERVA Krzywiń” 

- udzielono wsparcia dla „Gminnego Dnia Sportu” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Promień 

Krzywiń w ramach partnerstwa PAKT 

- współorganizowano „Triathlon Soplicowo” w Cichowie 

- udzielono wsparcia sekcji tenisa stołowego ,,Promieni’’ Krzywiń, 

- udzielono wsparcia sekcji sportów siłowych ,,Sokoła’’ Krzywiń , 

- udzielono wsparcia organizatorom turnieju halowej piłki nożnej ,,Krzywiń Lira Cup’’,  

- wykonywano zadania z zakresu utrzymania i konserwacji infrastruktury sportowej,  

- udzielano stałego wsparcia dla UKS Promień Krzywiń (sekcja piłki nożnej),  

• Turystyka  

- w okresie letnim zorganizowano i wyposażono trzy gminne kąpieliska strzeżone na plażach w Krzywiniu 

i Cichowie,  

- w ramach zadań związanych z upowszechnianiem turystyki zrealizowano szereg drobnych inwestycji w 

infrastrukturę rekreacyjną w tym pomost nad jeziorem w Krzywiniu 

• Promocja  

- Wznowiono i kontynuowano akcję promocyjną „Witaj w Gminie Krzywiń”.  

- zadbano o miejsca pamięci narodowej na okoliczność rocznic świąt państwowych, 

- Zorganizowano uroczyste obchody święta 11 listopada na Rynku w Krzywiniu 

- dokonano zakupów gadżetów promujących gminę oraz stanowiących nagrody i upominki dla dzieci i 

młodzieży na konkursach, przedsięwzięciach rekreacyjnych i kulturalnych, 

- opracowano i wydano dwa numery czasopisma ,,Kurier Krzywiński” – w marcu i grudniu. 

- przeprowadzono akcję promocyjną pn. „Kalendarz adwentowy gminy Krzywiń” za pomocą mediów 

społecznościowych, oraz konkurs na „Najładniejszą kartkę” oraz „Piernik świąteczny” 

- uruchomiono kanał gminy na TIK-TOKU i nagrano pierwszy filmik z udziałem uczniów z Zespołu 

Szkół w Krzywiniu 

- udzielono wsparcia dla akcji „Jerusalema Challenge” 

- Rozpoczęto akcję pn. „Halo Wakacje” nawiązującą i promującą wypoczynek na krzywińskich plażach 

- Wręczono Nagrody Twórcze za 2020 rok  

- Zakończono i Podsumowano projekt ,,Głos Krzywińskich Młodych Obywateli’’. 

- zrealizowano kilkanaście reportaży filmowych z wydarzeń gminnych 

- sporządzano notatki prasowe z różnych wydarzeń gminnych, inwestycji, które ukazywały się regularnie 

na stronie krzywin.pl 

- z okazji dnia dziecka zakupiono kaski rowerowe dla wszystkich przedszkolaków z gminy Krzywiń  

- Zorganizowano konkurs ekologiczny pn. „Ekomaniak” – wydrukowano w ramach kampanii bannery, 

plakaty i przeprowadzono akcje informacyjne. 
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Podsumowanie 

 

W 2021 roku przy pomocy współpracowników, urzędników, sołtysów, radnych, społeczników 
wykonałem kolejne założenia i projekty ze Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Krzywiń na lata 
2014-2020. Udało się zrealizować wiele ważnych inwestycji, przeprowadzić szereg zadań, 
projektów ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, edukacji, odnowy wsi, rewitalizacji, 
ochrony środowiska.  

 

Jesteśmy dobrze zorganizowaną wspólnotą samorządową, pozytywnie postrzegani za 
niesamowitą aktywność społeczną, wzorowy rozwój na terenach wiejskich, dynamiczne 
nadganianie zaległości w zakresie podstawowej infrastruktury społecznej i technicznej.  

 
Działalność Burmistrza, Urzędu oraz podległych jednostek składa się na budowanie 
pozytywnego wizerunku dynamicznego, dobrze zarządzanego samorządu. Niniejszy Raport o 
stanie Gminy zawiera najważniejsze zrealizowane zadania i pomimo zawartości kilkudziesięciu 
stron nigdy nie odda naszej pełnej aktywności. Gmina Krzywiń szybko i pozytywnie zmieniła się 
i ciągle zmienia.  
 
 

 
Z poważaniem, 

Burmistrz 
Miasta i Gminy Krzywiń 

 
(-)Jacek Nowak 

 


