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Szanowni Mieszkańcy Gminy Opalenica!
Po raz drugi prezentujemy Państwu dokument „Raport o stanie gminy”, który podsumowuje
prace samorządu w poprzednim roku kalendarzowym. Raport, tak jak ubiegłoroczny, stanowi
źródło ważnych informacji o mojej działalności.
Stanowi syntetyczne połączenie wszelkich informacji sporządzonych przez pracowników
Urzędu Miejskiego w Opalenicy, jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych
i instytucji. Zebrane dane opisują w jaki sposób zarządzana jest nasza gmina. Ukazują jej stan
gospodarczy, finansowy czy społeczny.
Zmiany, których doświadczamy są efektem pracy wielu osób. Co warto podkreślić, pomimo
wielu inwestycji sytuacja gminy jest stabilna pod względem finansowym. Odpowiedzialne
zarządzanie oraz zakładanie realnych celów sprawia, iż są one zgodnie z planem realizowane.
Dziękuję wszystkim Mieszkańcom, gdyż to dzięki Państwa zaangażowaniu tak wiele zadań
udało się urzeczywistnić. To dzięki Państwa zaangażowaniu możemy mówić
o zrównoważonym rozwoju gminy. To dla Państwa i z myślą o Mieszkańcach pełnimy naszą
misję. Dziękuję stowarzyszeniom i instytucjom. Dziękuję społecznikom, działaczom,
sportowcom i wszystkim, którzy promują oraz reprezentują Opalenicę. Dziękuję dyrektorom
i nauczycielom, sołtysom, radnym rady miejskiej, samorządowcom i politykom, którym na
sercu leży dobro naszej gminy. Dziękuję dyrektorom, kierownikom i pracownikom instytucji
gminnych. Dziękuję wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Opalenicy.
Zapraszam Państwa do aktywnego włączenia się w debatę nad raportem, która odbędzie się
na sesji absolutoryjnej 23 czerwca br. Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie
zobowiązani są do złożenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej pisemnego zgłoszenia,
popartego podpisami co najmniej 20 osób (w gminach do 20 tysięcy mieszkańców),
najpóźniej do 22 czerwca br. Ostatnim etapem debaty będzie przeprowadzenie głosowania
przez Radę Miejską nad udzieleniem wotum zaufania dla mojej działalności w roku 2019.

Z poważaniem
/-/ Tomasz Szulc
Burmistrz Opalenicy
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I. Uwarunkowania prawne Raportu o Stanie Gminy
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.) nałożyła na wójta (burmistrza, prezydenta)
obowiązek przedstawienia radzie gminy do 31 maja każdego roku raportu o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim,
w szczególności realizację:
- polityk,
- programów,
- strategii,
- uchwał rady gminy,
- budżetu obywatelskiego.
Nadrzędnym celem ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym było wprowadzenie
zmian, które „realnie przyczynią się do zapewnienia społeczności lokalnej większego udziału
w funkcjonowaniu organów danej jednostki samorządu terytorialnego pochodzącej z aktu
wyboru oraz zagwarantują obywatelom właściwą kontrolę nad władzą samorządową, a tym
samym przyczynią się do zwiększenia więzi oraz odpowiedzialności za wspólnotę
samorządową, w której zamieszkują” (tak: uzasadnienie projektu ustawy o zmianie niektórych
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i
kontrolowania niektórych organów publicznych, druk sejmowy nr 2001, dostępny na stronie
internetowej Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2001).
Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie podczas sesji, na której podejmowana jest
uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium organowi wójtowi
(burmistrzowi, prezydentowi). Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności.
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla wójta
(burmistrza, prezydenta) z tego tytułu (art. 18 ust. 2 pkt 4a ustawy o samorządzie gminnym).
Sensem raportu jest zgromadzenie i odzwierciedlenie danych dotyczących aktywności organu
wykonawczego w danym roku, a przede wszystkim – przedstawienie tych informacji
członkom organu stanowiącego.
Raportowi przypisuje się trzy zasadnicze funkcje:
- sprawozdawczą,
- partycypacyjną,
- oceniającą.
Raport obejmuje jedynie informacje dotyczące działalności organu wykonawczego, a zatem –
procesu realizacji wszystkich zadań i kompetencji tego podmiotu. Zgodnie z ustawą
o samorządzie gminnym, w raporcie zamieszcza się wyłącznie informacje dotyczące
działalności wójta (burmistrza, prezydenta) w roku poprzedzającym rok, w którym dokument
ten jest przedstawiony. Raport powinien zawierać trzy kategorie informacji, które muszą
znaleźć się w każdym dokumencie tego rodzaju:
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informacje dotyczące realizacji wszystkich dokumentów planistycznych, do których
wykonywania w poprzednim roku kalendarzowym obowiązany był organ
wykonawczy (polityk, strategii, programów i innych),



informacje dotyczące realizacji wszystkich uchwał organu stanowiącego,



informacje dotyczące realizacji budżetu obywatelskiego.

Realizując ustawowy obowiązek, wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym, Burmistrz Opalenicy przedstawia Radzie Miejskiej w Opalenicy raport o stanie
Gminy Opalenica.

II. Informacje statystyczne
1. Charakterystyka Gminy
Gmina Opalenica została utworzona na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Poznaniu Nr XVIII/98/72 z dnia 5 grudnia 1972 roku. Samorząd Gminy funkcjonuje
w oparciu o przepisy prawa dotyczące samorządu terytorialnego oraz w oparciu o Statut
Gminy, przyjęty Uchwałą nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 22 listopada 2018
r. w sprawie Statutu Gminy Opalenica. Siedzibą organów Gminy (Burmistrza i Rady
Miejskiej w Opalenicy) jest miasto Opalenica.

Mapa Gminy Opalenica
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Gmina Opalenica jest gminą miejsko-wiejską w zachodniej części województwa
wielkopolskiego. Należy do powiatu nowotomyskiego. Sieć osadniczą gminy tworzy miasto
Opalenica i 16 sołectw: Dakowy Mokre, Jastrzębniki, Kozłowo, Kopanki, Łagwy, Łęczyce,
Niegolewo, Porażyn, Porażyn Dworzec, Rudniki, Sielinko, Terespotockie, Troszczyn,
Urbanowo, Uścięcice i Wojnowice. Powierzchnia gminy wynosi 147,9 km², w tym: użytki
rolne stanowią 67%, użytki leśne: 25%. Gmina stanowi 14,6% powierzchni powiatu
nowotomyskiego. Gmina Opalenica sąsiaduje z gminami: Buk, Duszniki, Granowo, Grodzisk
Wielkopolski, Kuślin, Nowy Tomyśl. Obszar Gminy Opalenica zamieszkiwało na koniec
2019 roku – 16 099 osób posiadających stałe zameldowanie, z tego w mieście – 9 335 osób
tereny wiejskie – 6 764 osób. Kobiet było 6 764, a mężczyzn 7921.W 2019 urodziło się
187 dzieci, tym było 106 chłopców i 81dziewczynek. Zmarło 157 osób.

Plan Opalenicy
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Mieszkańcy, stan na 31-12-2019
Kod
terytorialny

Miejscowość

3015054

stali

czasowi

razem

OPALENICA

9 335

240

9 575

3015055

BUKOWIEC STARY

44

0

44

3015055

DAKOWY MOKRE

514

4

518

3015055

JASTRZĘBNIKI

300

8

308

3015055

KOPANKI

492

1

493

3015055

KOZŁOWO

242

4

246

3015055

ŁAGWY

336

7

343

3015055

ŁĘCZYCE

274

3

277

3015055

NIEGOLEWO

329

5

334

3015055

PORAŻYN

564

5

569

3015055

PORAŻYN TARTAK

17

17

3015055

111

8

119

3015055

PORAŻYNTARTAK
RUDNIKI

604

8

612

3015055

SIELINKO

482

18

500

3015055

TERESPOTOCKIE

252

2

254

3015055

TROSZCZYN

263

20

283

3015055

URBANOWO

421

13

434

3015055

UŚCIĘCICE

472

1

473

3015055

WOJNOWICE

1 064

30

1 094

16 099

394

16 493

Ogółem
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2. Burmistrz Opalenicy
Organem wykonawczym gminy jest burmistrz, którego kadencja trwa pięć lat. Burmistrz wykonuje
uchwały Rady miejskiej i zadania określone przepisami. Do zadań burmistrza należy
w szczególności: opracowanie strategii, programów rozwoju, gospodarowanie mieniem
i wykonanie budżetu. Funkcję Burmistrza Opalenicy drugą kadencję sprawuje Tomasz Szulc.
Urząd Miejski w Opalenicy realizuje działanie mające na celu wykonanie zadań własnych
spoczywających na gminie, zadań zleconych, zadań wykonywanych na podstawie porozumienia
z organami administracji rządowej, zadań publicznych powierzonych gminie w drodze zawartych
porozumień.

3. Kierownictwo Urzędu Miejskiego w Opalenicy w 2019 roku
Zastępca Burmistrza – Paweł Jakubowski, Sekretarz Gminy – Tomasz Matusiak, Skarbnik Gminy –
Agnieszka Antkowiak-Żak, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Ewa Górka, Kierownik Biura
Promocji i Rozwoju oraz Zarządzania Funduszami – Tomasz Andrzejewski, Kierownik referatu
podatków i opłat lokalnych – Beata Miczek, Kierownik Wydziału Organizacyjnego, Spraw
Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – Jolanta Wachowiak, Kierownik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami – Katarzyna Terczyńska, Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego,
Architektury i Budownictwa - Leszek Czekalski, Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Środowiska i Rolnictwa – Alicja Dworzyńska, Kierownik Wydziału Infrastruktury Drogowej i
Zieleni – Patryk Kąkolewski.

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych
Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy – dyrektor Mateusz Skrobała
Przedszkole Nr 1 w Opalenicy – dyrektor Dorota Plewka
Przedszkole Nr 2 w Opalenicy – dyrektor Beata Łukaszewska
Szkoła Podstawowa w Dakowych Mokrych – dyrektor Beata Kulawiak
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł Niegolewskich w Opalenicy –
dyrektor Grażyna Szulc
Szkoła Podstawowa w Porażynie - dyrektor Longina Jakubowska
Szkoła Podstawowa w Rudnikach – dyrektor Lilianna Mortka
Zespół Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach – dyrektor Aldona Baranowska
Zespół Szkół w Opalenicy – dyrektor Irena Nawrocka
Centrum Kultury i Biblioteki w Opalenicy – dyrektor Krzysztof Sadowski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy – dyrektor Dorota Szuwalska-Kasprzak
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opalenicy - dyrektor Krzysztof Mądry
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy prezes zarządu Michał Komorowski.
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5. Rada Miejska
Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym wybieranym na pięcioletnią kadencję. Do
zadań rady należy przyjmowanie uchwał, ustalanie budżetu gminy, uchwalanie planów
zagospodarowania miejskiego itd. Obrady zwołuje Przewodniczący. Radę Miejską w Opalenicy
tworzy 15 osób.

Rada Miejska w Opalenicy kadencji 2018-2023

Rada Kadencji 2018-2023:
Eugeniusz Wojtkowiak – przewodniczący, Krzysztof Kasperczak – wiceprzewodniczący,
Przemysław Zimny – wiceprzewodniczący oraz członkowie Katarzyna Cecuła, Elżbieta Mortka,
Karol Kasperczak, Kamilla Górka, Jarosław Kornosz, Sławomir Wolny, Agnieszka Giżyńska,
Ryszard Piotrowski, Elżbieta Radniecka, Ryszard Zielewicz, Roman Szwechłowicz i Stanisław
Urbański.
6. Sołtysi
W 2019 roku przeprowadzono przewidziane statutami wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
we wszystkich Sołectwach. W Sołectwie Niegolewo, wskutek późniejszej rezygnacji Sołtysa
wybory przeprowadzono jeszcze raz. Wykaz Sołtysów w 2019 roku:
Dakowy Mokre – Elżbieta Radniecka,

10

Jastrzębniki – Zenon Dziamski,
Kozłowo – Andrzej Cichy,
Kopanki – Krzysztof Fręśko,
Łagwy – Jarosław Kornosz,
Łęczyce -Bogusław Czajkowski,
Niegolewo – Kamil Kluczyński (od 25 września 2019, do czasu rezygnacji Krzysztof Jackowiak),
Porażyn – Marzena Drąg (od 11 lutego 2019, do czasu wyborów Jerzy Piechowiak),
Porażyn Dworzec – Paweł Kaźmierczak,
Rudniki – Waldemar Zienkiewicz,
Sielinko – Marek Gracz,
Terespotockie – Bernard Weymann,
Troszczyn – Feliks Haegenbarth,
Urbanowo – Jan Dziurla,
Uścięcice – Zenon Rabiega,
Wojnowice – Ryszard Piotrowski.

Powiatowy Zjazd Sołtysów w Uścięcicach
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III. Gmina Opalenica – wyróżnienia i rankingi
1. Statuetka Paderewskiego dla Burmistrza
W czwartek, 21 listopada w Sali Lubrańskiego Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu
odbyła się XXXII Gala Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług „Najlepsze
w Polsce”. Jednym z punktów programu było wręczenie Statuetki Ignacego Jana Paderewskiego
Burmistrzowi Opalenicy. Jak uzasadniano w laudacji Tomasz Szulc w pełni hołduje zasadom pracy
organicznej, przyczyniając się do rozwoju lokalnego społeczeństwa i infrastruktury. Doceniono
szereg inwestycji, które zrealizowano na terenie gminy w ciągu ostatnich pięciu lat. Po odebraniu
statuetki głos zabrał wyróżniony. Podziękował kapitule za uhonorowanie. Burmistrz w swej mowie
po odebraniu nagrody podkreślił, że traktuje tę nagrodę, jako docenienie wysiłków wszystkich
mieszkańców gminy.
Zaakcentował również istotną rolę jednostek współpracujących z samorządem Opalenicy
oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Opalenicy. Burmistrz wskazał, że dostrzeżono
dynamiczny rozwój gminy i to, iż staje się ona nowoczesna. Co ważne jednak, zachowana
i doceniana jest historia pokoleń, którzy walczyli o wolną Opalenicę i dbali o jej rozwój.
Członkowie kapituły wyrazili z kolei nadzieję, iż wyróżnienie wzmocni Burmistrza Opalenicy
w przekonaniu o słuszności obranej drogi, uświadomi o wadze i znaczeniu dotychczasowych
przedsięwzięć a także przyczyni się do dalszego rozwoju społeczeństwa, któremu służy. Nazajutrz
po konkursie, podczas spotkania z pracownikami Urzędu Miejskiego w Opalenicy, Burmistrz
prezentując zdobytą nagrodę podziękował swoim pracownikom za wysiłek i osobiste
zaangażowanie w przedsięwzięcia realizowane na rzecz gminy.

Statuetka Paderewskiego dla Burmistrza Opalenicy
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2. Diament dla Gminy Opalenica

Diament dla Gminy Opalenica

Decyzją Rady Programowej Plebiscytu Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki, Gmina Opalenica
uzyskała Tytuł Samorząd 30-lecia Polskiej Transformacji. Tytułem oficjalnie można posługiwać się
od dnia Wielkiej Gali. W piątek, 24 stycznia w Warszawie podczas uroczystości, w imieniu
wszystkich Mieszkańców, Burmistrz Tomasz Szulc odebrał to prestiżowe wyróżnienie. W stolicy
towarzyszyli mu zastępca Paweł Jakubowski i skarbnik Agnieszka Antkowiak-Żak. - Niezmiernie
się cieszę z uzyskania tego tytułu. Aby go otrzymać musieliśmy przejść żmudny proces weryfikacji.
Jednym z elementów było wypełnienie ankiety, w której musieliśmy udokumentować nasze
osiągnięcia na polu inwestycyjnym, rozwoju społecznego, kultury sportu czy w zakresie ochrony
zdrowia – relacjonował przyznanie wyróżnienia burmistrz Tomasz Szulc.
3. Ranking finansowy gmin miejsko-wiejskich.
Gmina Opalenica znalazła się na 429. miejscu wśród 628 gmin miejsko-wiejskich w Polsce
w „Rankingu finansowym samorządu terytorialnego w Polsce” przeprowadzonym w 2019 roku.
Opracowanie zostało przygotowane na V Europejski Kongres Samorządów przez ekspertów
z Krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie.
Przy ocenie wzięto pod uwagę następujące wskaźniki za 2019 r.:
1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem,
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2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem,
3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem,
4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń,
6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem,
7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

IV. Rok 2019 w Gminie Opalenica – najważniejsze wydarzenia
Nowy 2019 rok tradycyjnie powitaliśmy na opalenickim rynku. Przełom roku, to w świadomości
naszej społeczności okres szczególny. To fakty i wydarzenia ściśle związane z naszą tożsamością,
czyli wydarzeniami Powstania Wielkopolskiego. Jeszcze w 2018 roku 27 grudnia na Skwerze
Obrońców Wiary i Ojczyzny świętowaliśmy setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego,
aby nazajutrz w sto osób wyruszyć do stolicy i w Warszawie celebrować triumf naszych przodków.
4 stycznia natomiast miała miejsce doniosła uroczystość odsłonięcia tablicy zawisłej na budynku
Rynek 4. To w tym obiekcie mieścił się Hotel Victoria, w którym mieszkał i pracował Edmund
Klemczak – dowódca kompanii opalenickiej. Pierwszy miesiąc roku jest także czasem, gdy
rozbrzmiewa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Mieszkańcy gminy hojnie wsparli tę
szlachetną ideę i padł kolejny rekord zebranych pieniędzy. W ramach WOŚP odbył się bieg, tym
razem 27-godzinny. O inicjatywie Opalenickiego Klubu Biegacza kolejny już raz usłyszała cała
Polska. Cieniem na wydarzeniach związanych z Orkiestrą położył się zamach na Pawła
Adamowicza. Śmierć prezydenta Gdańska była dla nas szokiem i głośno w kolejnych dniach jako
społeczeństwo wyrażaliśmy dezaprobatę dla tego aktu terroru.

Odsłonięcie tablicy ku pamięci Edmunda Klemczaka
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W lutym świętowaliśmy setną rocznicę zakończenia Powstania Wielkopolskiego. Szesnastego dnia
tego miesiąca spotkaliśmy się na pikniku przy Przedszkolu nr 2, aby wspólnie cieszyć się
z wydarzeń, które miały miejsce w 1919 roku. Radowaliśmy się także z rzeczy teraźniejszych,
a taką było zakończenie remontu komisariatu policji. Odbył się memoriał imienia Andrzeja
Mroczoszka, a w Grand Prix Gminy w piłce nożnej kolejny już raz triumfowały Wojnowice. Swoje
jubileusze w Rudnikach świętowały Kółka Rolnicze (60 lat) i Koło Gospodyń Wiejskich (55 lat).

Obchody 100. rocznicy zakończenia Powstania Wielkopolskiego

Pierwszego marca tradycyjnie spotkaliśmy się na Placu Piłsudskiego, aby oddać cześć Żołnierzom
Wyklętym. W Uścięcicach odbył się Powiatowy Zjazd Sołtysów. Miał on miejsce po wyborach,
które przeprowadzono w Sołectwach i był niejako wyrazem uznania dla wszystkich osób, które
dbają o rozwój terenów wiejskich. W ramach działań proekologicznych podsumowaliśmy drugą
edycję konkursu „Smog nie jest OK”.
W kwietniu na ulicach Opalenicy rozegrały się sceny „Misterium Męki Pańskiej”. Zaczęły się
krystalizować struktury, które dały początek stowarzyszeniu - Towarzystwu Miłośników Ziemi
Opalenickiej. W Zespole Szkół w Opalenicy odbyły się Targi Kariery, które okazały się sukcesem
i były jednym z elementów udanego naboru do placówki na rok szkolny 2019/2020.
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Misterium Męki Pańskiej

Pierwszy maja opaleniczanom kojarzy się już z nową tradycją. Zamiast pochodu na ulicach
pojawiają się sportowcy. W ramach Biegu z Maryją setki osób rywalizuje w szlachetnym celu.
Inicjatorem przedsięwzięcia jest ksiądz Łukasz Łukasik. Trzeciego maja świętowaliśmy rocznicę
uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Po raz pierwszy rytm przemarszu z kościoła p.w. Świętego
Józefa na plac Piłsudskiego wyznaczały nam mażoretki. W dzień Patrona Strażaków natomiast,
przy remizie OSP w Opalenicy, odsłoniliśmy figurę Świętego Floriana.
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Bieg Maryi

Czerwiec od kilku lat we wspomnieniach łączymy z zabawą w ramach Pikniku na Powitanie Lata.
Tym razem na opalenickim płaskowyżu zagrały takie gwiazdy jak zespoły MIG czy Czerwone
Gitary, a także wokalistka Urszula. Był to także miesiąc niesamowitych emocji sportowych.
Ogromny sukces odnieśli kadeci Basket Team Opalenica, którzy zostali wicemistrzami Polski.
Z kolei koszykarki MKS Opalenica zdobyły wicemistrzostwo Wielkopolski. W hali OSiR odbył się
turniej taneczny Street Dance Session zorganizowany przez Opalenica Dance Studio.

Piknik na Powitanie Lata, występ Danzela
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Basket Team Opalenica - Wicemistrzowie Polski U16

W lipcu na terenie gminy nastąpiła modernizacja oświetlenia. Po raz kolejny zwiększono kwotę
dofinansowania dla Mieszkańców na wymianę pieców. W Niegolewie odbyła się IV Plenerowa
Impreza Charytatywna. Na obozie w Opalenicy do nowego sezonu przygotowywał się Lech
Poznań. Od 19 do 21 lipca w Sielinku odbywały się 13. Spotkania Motocyklowe. Jest to cykliczna
impreza organizowana przez klub motocyklowy MC Poland Lech 1929 Opalenica.

13. Spotkania Motocyklowe
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Parkowa Noc vol. 7

Sierpień tradycyjnie jest czasem imprez plenerowych. W opalenickim parku odbyły się Parkowa
Noc, a dzień później Dobrze Rockująca Sobota. W kościele p.w. św. Mateusza miał miejsce koncert
w ramach Spotkań z Muzyką Cerkiewną. Zorganizowano Plener Rzeźbiarski, a na opalenickim
płaskowyżu po raz pierwszy w naszym mieście gościliśmy uczestników Święta Zupy. Odbył się
także 28. Bieg Opalińskich. Pomimo, iż był to wakacyjny miesiąc nie zabrakło inwestycji. Firma
Komopal zakończyła zadanie w stacji Wojnowice. W Terespotockiem z płyt ułożono drogę
na długości 670 metrów. OSP Wojnowice pozyskało 172 tysiące na zakup nowego auta. Podpisano
także umowę na budowę świetlicy w Urbanowie.
Pierwszego września obchodziliśmy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ofiary tego
konfliktu uczciliśmy także 17 września, w rocznicę napaści na wschodnie tereny Rzeczpospolitej
dokonaną przez ZSRR. W Ratuszu otwarto okazałą Salę Ślubów, która znajduje się teraz na
parterze budynku głównego. Po raz kolejny podjęto działania proekologiczne. Na opalenickim
targowisku zorganizowano pokaz „palenia od góry”. Natomiast na ulicach miasta zorganizowano
marsz uczniów naszych szkół. Tym razem przebiegał on pod hasłem: „Chrońmy środowisko
naturalne, chrońmy przyrodę, bo jutro może być za późno”. W Dakowach Mokrych odbyły się
uroczystości związane z 620-leciem powstania miejscowości. Dzięki zaangażowaniu pani sołtys
i jednocześnie radnej Elżbiety Radnieckiej obchody miały niezwykle dostojny przebieg.

620-lecie wsi Dakowy Mokre

W październiku nastąpiło podsumowanie inwestycji, które miały miejsce w placówkach
oświatowych. Remonty w szkołach i przedszkolach odbywały się przez całe wakacje i częściowo
we wrześniu. Dzięki tym działaniom poprawiliśmy warunki, w jakich mogą uczyć się nasze dzieci
i młodzież. Na targowisku zorganizowano drugi pokaz „palenia od góry”. Do walki ze smogiem
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ruszył dron wyposażony w urządzenia do pomiaru jakości powietrza i znajdujących się w nim
zanieczyszczeń. Ukończone zostały prace związane z powstaniem opalenickiej promenady. Ponadto
przy Przedszkolu nr 2 oddano do użytku Otwartą Strefę Aktywności. Zrealizowanie inwestycji w
takim zakresie nie byłoby możliwe gdyby nie zaangażowanie Opalenickiej Izby Gospodarczej.
Dziewiętnaście par świętowało Złote Gody, czyli Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Do
istotnej zmiany doszło w jednym z najważniejszych zakładów pracy w Opalenicy. Otóż nowym
prezesem NordZucker Polska został pan Marcin Lechowski. Już pierwsze tygodnie pracy nowego
prezesa ukazały profesjonalizm w działaniu i stały się początkiem odnowienia bardzo dobrej
współpracy przedsiębiorstwa z Urzędem Miejskim w Opalenicy.

Inauguracja kampanii cukrowniczej

Drugiego listopada, w Dzień Zaduszny, na opalenickim cmentarzu tradycyjnie wspominaliśmy
zasłużonych mieszkańców naszej gminy. W tym roku odczytano biogramy księdza Antoniego
Gustowskiego, Jana Wojdy i Stefanii Ptakówny. 11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto
Niepodległości, a pod koniec miesiąca w Niegolewie odbyły się uroczystości związane
z Andrzejkami Somosierskimi.
Na początku grudnia odbył się V Jarmark Świąteczny. Na trzy dni opalenicki rynek przemienił się
w magiczne miejsce, gdzie Mieszkańcy i przybyli goście mogli poczuć bożonarodzeniowy klimat.
13 grudnia nastąpiło natomiast oficjalne otwarcie największej ubiegłorocznej inwestycji.
Po gruntownym remoncie i modernizacji oddano do użytku Centrum Kultury i Bibliotekę w
Opalenicy im. Powstańców Wielkopolskich. W praktycznie nowym obiekcie możemy delektować
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się nowoczesną salą widowiskową, Kinem za Rogiem czy też powiększoną biblioteką, która
znajduje się teraz na parterze. 27 grudnia obchodziliśmy 101. rocznice wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. Tym razem uroczystości rozpoczęły się w CKiB, gdzie uczniowie Szkoły
Podstawowej w Opalenicy zaprezentowali przejmujący spektakl „My, potomkowie Powstańców
Wielkopolskich”.

Otwarcie CKiB w Opalenicy
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Poświęcenie tablicy z nazwiskami Powstańców Wielkopolskich

Po przedstawieniu w kościele pw. św. Mateusza w Opalenicy odbyła się msza święta w intencji
bohaterów. Po nabożeństwie na Skwerze Obrońców Wiary i Ojczyzny miała miejsce uroczystość
patriotyczna. Jej najdonioślejszym momentem było odsłonięcie kolejnej tablicy z opalenickimi
powstańcami. Widnieją na niej 42 nazwiska. Powstanie nowej tablicy jest efektem żmudnej,
ponadrocznej pracy doktora Bogumiła Wojcieszaka, którego wspomagał doktor Zdzisław
Kościański. Na drugi dzień, czyli 28 grudnia pięćdziesiąt osób z naszej gminy w Warszawie wzięło
udział w centralnych obchodach rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Delegacja Gminy Opalenicy podczas centralnych obchodów Powstania Wielkopolskiego w

V. Realizacja polityk, programów i strategii
W okresie sprawozdawczym w Gminie Opalenica realizowane były następujące strategie
i programy:

1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opalenica na lata
2019-2023.
Obecnie w zasobie Gminy Opalenica znajduje się 108 mieszkań, w tym 43 mieszkania
zlokalizowane w budynkach tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe, 55 w budynkach mieszkalnych
stanowiących własność Gminy, 1 w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej, 3 w budynkach sal
wiejskich, 1 w szkołach oraz 5 mieszkań w budynku, którym Gmina włada jako samoistny
posiadacz. Gmina wynajmuje również 1 lokal mieszkalny na os. Centrum w Opalenicy
z przeznaczeniem na podnajem. W 2019 r. nie doszło do zmian w zasobie.
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Wspólnotami Mieszkaniowymi w budynkach wielorodzinnych, w których Gmina posiada lokale
mieszkalne administrują 2 firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „ALEX” z siedzibą
w Opalenicy oraz INFOSTATE NIERUCHOMOŚCI z siedzibą w Poznaniu.
W 2019 r. na zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania substancji mieszkaniowej
wydatkowano 23.603,94 zł, na przeglądy - 12.893,80 zł, zakup energii elektrycznej, wody i gazu 58.280,31 zł, wywóz nieczystości płynnych - 51.475,89 zł i opłatę śmieciową - 23.799,00 zł.
Opłaty związane z utrzymaniem części wspólnych nieruchomości, w których Gmina posiada udział
w postaci lokali mieszkalnych wyglądały następująco:
- fundusz administracyjny – 13.752,33 zł
- fundusz eksploatacyjny – 22.324,55 zł
- fundusz remontowy – 59.638,53 zł.
Przeprowadzono również remonty lokali komunalnych za kwotę 35.241,89 zł.

2. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Opalenica 2019-2029
Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie strategii
rozwiązywania problemów społecznych Gminy Opalenica na lata 2019-2029.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1507 z późn. zm.) obowiązek opracowania i realizacja gminnej strategii rozwiązywania
problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych spoczywa na jednostkach
samorządu terytorialnego.
Strategia jest dokumentem definiującym najważniejsze kierunki interwencji w odniesieniu
do rozwiązywania problemów społecznych występujących na terenie Gminy Opalenica. Dokument
wskazuje obszary problemowe, priorytetowe kierunki działań oraz wytyczne dla wdrażania
planowanych zadań. W przygotowanym dokumencie w 2018 r. uwzględniono zakres problematyki
społecznej, który ma swoje źródło w regulacjach normatywnych. W przedstawionym kontekście
planowaniem strategicznym objęto następujące dziedziny:
1. Wspieranie rodziny.
2. Wsparcie osób niepełnosprawnych.
3. Profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych.
4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
5.Promocję zatrudnienia, reintegrację zawodową i społeczną osób podlegających wykluczeniu
społecznemu.
6. Wsparcie osób z problemem ubóstwa.
7. Wsparcie seniorów.
Na podstawie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych wyznaczono cel strategiczny.
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CEL: Sprawny, odpowiedni do potrzeb, system rozwiązywania problemów społecznych w Gminie
Opalenica.  POPRZEZ: Podejmowanie interwencji w odpowiedzi na problemy mieszkańców w
gminie.  TAK, ABY: Interwencja uwzględniała charakter i skalę problemów oraz optymalizowała
wykorzystywanie dostępnych zasobów.
Strategia stanowi zatem podstawę do opracowania szczegółowych programów, których realizacja
ma przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, do integracji społecznej
w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Opalenica, Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Opalenica na lata 20162020
Uchwała nr III/20/2018 rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opalenica na rok
2019.
Diagnoza środowiska lokalnego Gminy Opalenica sporządzona została przez Oficynę
Profilaktyczną z Krakowa w czerwcu 2018 roku. Na podstawie badań ankietowych
przeprowadzonych w szkołach oraz wśród mieszkańców i sprzedawców w gminie Opalenica
opracowano dokument: „Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych na terenie Gminy Opalenica –
2018”. Przeprowadzone badania pozwoliły wysunąć wnioski, które stanowią podstawę
do wyznaczenia odpowiednich kierunków działań w celu minimalizowania problemów społecznych
w Gminie Opalenica.
Należą do nich:
a) pozytywną informacją jest duży odsetek badanych przyznających, że spożywa alkohol
okazjonalnie oraz stosunkowo duży odsetek badanych deklarujących, że nie spożywa napojów
alkoholowych w ogóle.
b) problemem środowiskowym jest przemoc -27% ankietowanych przyznało, że zna osobę ze
swojego środowiska doświadczającą przemoc we własnym domu, osoby które doświadczyły
przemocy określiły, że była to przemoc psychiczna (71%). Należy podkreślić, że żaden z badanych
powyżej 65 roku życia nie doświadczył żadnej formy przemocy.
c) spożywanie napojów alkoholowych przez młode osoby jest poważnym problemem. Aż 38%
uczniów ma za sobą inicjację alkoholową. Większość badanych - 62% twierdzi, że nigdy nie piło
napojów alkoholowych.
d) narkotyki cieszą się natomiast znacznie mniejszą popularnością. Aż 93 % badanych uczniów
nigdy nie próbowało zażywać narkotyki/dopalacze/inne środki psychoaktywne. Niepokoi jednak
fakt, że uczniowie szkół podstawowych odpowiedzieli także twierdząco na pytanie o doświadczenia
z narkotykami.
e) z danych wynika, że we wszystkich placówkach, gdzie przeprowadzono badania występuje
problem agresji i przemocy między uczniami.
f) jak wynika z analizy danych, 65% uczniów codziennie korzysta z komputera i/lub Internetu,
najczęściej uczniowie ze szkół ponadpodstawowych (Gimnazjum w 81% - Zespołu Szkół
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w Opalenicy 78% ), natomiast w grupie dorosłych respondentów do 25 roku życia codziennie
z komputera korzysta 100% osób.
g) ankieta wykazała, że u większości sprzedawców zdarzyło się, że osoba niepełnoletnia chciała
kupić alkohol w obsługiwanym przez nich punkcie. Jak wynika z deklaracji sprzedawców
zdecydowana większość nigdy nie podało alkoholu osobie, która nie ukończyła 18 roku życia.
Działanie:
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
Efekty:
a) finansowanie bieżącej działalności placówek wsparcia dziennego, w których prowadzona
jest praca z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym oraz doświadczających przemocy;
b) działalność Punktu Konsultacyjno – informacyjnego;
c) skierowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3 wniosków do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie odwykowym;
d) skierowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 13 osób
na badania przez zespół biegłych do Poradni Leczenia Uzależnień oraz Poradni Zdrowia
Psychicznego w Poznaniu celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
i wskazania rodzaju leczenia;
e) przeprowadzono we wszystkich placówkach oświatowych i placówkach wsparcia dziennego
na terenie Gminy Opalenica programy profilaktyczne z zakresu rozwiązywania problemów
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie:
a) 16 realizacji programu „Cukierki”,
b) 2 realizacje programu „Noe”.
Działanie:
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Efekty:
- świadczenie pomocy psychologicznej przez specjalistę psychoterapii uzależnień,
instruktora terapii uzależnień oraz prawnika dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób
zagrożonych uzależnieniami w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym;
- finansowanie bieżącej działalności 5 placówek wsparcia dziennego, do których uczęszcza
107 dzieci;
- prowadzenie w placówkach wsparcia dziennego zajęć wychowawczo - opiekuńczych,
edukacyjnych z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym oraz doświadczających
przemocy;
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- organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych, tj.: rajdów, zawodów sportowych,
spotkań okolicznościowych propagujących abstynencję;
- zrealizowanie 5 - dniowego wyjazdu na kolonię do Kowar dla 45 dzieci oraz 3 dniowego wyjazdu na kolonie do Zbąszynia dla 25 osób – uczestnikami były dzieci
z placówek wsparcia dziennego ;
- organizowanie zdrowych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego dla dzieci
z placówek wsparcia dziennego, tj.: zajęć świetlicowych, wyjazdów kulturalnych, spotkań
ze specjalistami.
Działanie:
Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze
oskarżyciela publicznego.

Efekty:
- wydanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 16 postanowień
opiniujących zgodność lokalizacji punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zgodnie
z zasadami usytuowania na terenie Miasta i Gminy Opalenica określonymi w stosownej ustawie
i uchwale Rady Miejskiej;
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opalenicy
W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opalenicy wchodzi
7 członków.
Wszystkie działania w ramach Programów realizowane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
Ponadto w 2019 roku członkowie Komisji uczestniczyli w szkoleniu z zakresu nowelizacji ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii
oraz przemocy w rodzinie.
Komisja odbyła w 2019 roku 26 posiedzeń, podczas 20 przeprowadzono rozmowy motywujące
osoby zgłoszone do podjęcia leczenia odwykowego, pozostałe dotyczyły wydawania postanowień
opiniujących zgodność lokalizacji punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz
spraw organizacyjnych.
Kwota na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w 2019 r. wyniosła 57 174,00 zł.
Kwota na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r.
wyniosła 4 000,00 zł.
Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
Działania:
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a) motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin, do podjęcia
psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia
specjalistycznego;
b) motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmiany
szkodliwego wzoru picia;
c) udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym;
d) rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji
o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;
e) inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
f) gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji
poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową
pomoc dla rodziny.
Efekty:
- udzielono porady specjalistów:
a) psychologa – 129 porady
b) instruktora terapii uzależnień – 122 porady
- skierowano 15 osób na oddziały detoksykacji;
- zmotywowano i skierowano 16 osób do odbycia 6-tygodniowej terapii w Zakładzie
Leczenia Uzależnień w Charcicach;
- zmotywowano i skierowano 4 osoby na leczenie odwykowe do Przychodni Leczenia
Uzależnień – Oddział Dzienny w Poznaniu;
- zmotywowano i skierowano 2 osoby do odbycia terapii odwykowej od narkotyków
do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w
Ciborzu - Całodobowy ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych.
Kwota na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w 2019 r. wyniosła 45 427,20 zł

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
W 2019 r. współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się na podstawie uchwał:
nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu
współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019. Współpraca była prowadzona
w formie powierzenia realizacji zadania publicznego gminy Opalenica w zakresie pomocy
społecznej oraz wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz
uchwały nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie warunków
i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Opalenica.
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi przebiegała zarówno w sferze finansowej w formie
udzielenia dotacji, pomocy rzeczowej oraz udostępnienia obiektów, lokali i innych nieruchomości
komunalnych na preferencyjnych zasadach, jak i w sferze pozafinansowej w postaci wsparcia
organizacyjnego i prawnego. Burmistrz Opalenicy niejednokrotnie obejmował patronatem imprezy
organizowane na terenie Gminy i był fundatorem nagród i pucharów. Organizacje pozarządowe
mogły zamieszczać zarówno w „Echach Opalenickich” na stronie internetowej oraz serwisie
społecznościowym Urzędu Miejskiego, informacje o swojej działalności. Ponadto miały możliwość
prezentacji swoich oczekiwań finansowych w toku prac nad projektem budżetu na 2019 r.

Wyboru ofert organizacji pozarządowych dokonano w drodze otwartych konkursów,
przeprowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 z późn. zm.). Ogłoszono dwa otwarte
konkursy ofert, w ramach których przeprowadzono pięć postępowań konkursowych.
1) W zakresie kultury fizycznej i sportu wsparcie uzyskało 10 organizacji na łączną kwotę w
wysokości: 65 000,00 zł.
2) W zakresie rozwoju sportu, dotacje przyznano 8 klubom sportowym na łączną kwotę
180 000,00 zł .
3) W zakresie ochrony i promocji zdrowia wsparto 1 organizacje kwotą 10 000,00 zł.
4) Z zakresu pomocy społecznej środki Wojewody Wielkopolskiego są za pośrednictwem
gminy przekazywane na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sielinku
gdzie na 2019 rok pierwotnie przeznaczono kwotę: 525 750,00 zł.
5) Z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 55 000,00 zł
na wsparcie dowozów do Ośrodka dziennego Pobytu w Sielinku.
Ponadto zastosowano również tryb pozakonkursowy, zawierając umowę z:
Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Wielkopolski Koło w Nowym Tomyślu – przyznana
kwota wyniosła 4 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Wyjazdu szkolenioworehabilitacyjnego do Dźwirzyna, zadanie pn.: „Kolejny Krok do Samodzielności – Dźwirzyno
2019”.

W tym przypadku oferta musi spełniać minimalne wymagania:
- wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł,
- zadanie publiczne musi zostać zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
W otwartym konkursie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu (sport
niekwalifikowany) złożono łącznie w przewidzianym terminie 11 ofert:
Międzyszkolny Klub Sportowy w Opalenicy.
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy.
Miejski Klub Tenisa Stołowego Opalenica.
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Opalenicki Klub Biegacza.
UKS „Brawo” Opalenica.
KS Spartanie Opalenica.
Klub Sportowy Opalenica Dance Studio.
Fundacja Piotra Reissa.
Fundacja Lech Poznań Football Academy.
Nowotomyskie Stowarzyszenie Amazonek.
Towarzystwo Rolkarskie SKATE2CITY.
Łącznie wszystkie organizacji wnioskowały o sumę dotacji w wysokości: 129 190,00 zł przy
ustalonym limicie na 65 000,00 zł.
Pozytywnie rozpatrzono dziewięć ofert.

Opalenica Dance Studio podczas Mistrzostw Świata w Chorwacji

Międzyszkolny Klub Sportowy w Opalenicy
Tytuł zadania: Prowadzenie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży,
prowadzenie działalności wychowawczej, organizowanie cyklicznych zawodów sportu szkolnego w
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grach zespołowych i lekkiej atletyce na terenie Miasta i Gminy, promowanie Opalenicy na terenie
województwa i kraju przez udział w zawodach sportowych.
Przyznana dotacja

12 000,00 zł.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy
Tytuł zadania: Aktywność fizyczna jako forma rehabilitacji – lewa prawa i zaczyna się zabawa.
Przyznana dotacja

2 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Brawo” Opalenica
Tytuł zadania: Propagowanie i rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i
młodzieży poprzez organizację i prowadzenie zajęć z zakresu tańca sportowego i akrobatyki.
Przyznana dotacja

12 350,00 zł.

Opalenicki Klub Biegacza
Tytuł zadania: Sport lekarstwem na wszystko.
Przyznana dotacja

6 500,00 zł.

KS Spartanie Opalenica
Tytuł zadania: Ramię w ramie jak Spartanie. Rozwój, szkolenie z unihokeja. Organizacja i udział w
rozgrywkach ogólnopolskich.
Przyznana dotacja

6 500,00 zł.

Miejski Klub Tenisa Stołowego Opalenica
Tytuł zadania: Tenis stołowy łączy pokolenia.
Przyznana dotacja

6 000,00 zł.

Towarzystwo Rolkarskie SKATE2CITY
Tytuł zadania: Organizowanie dla mieszkańców Gminy zajęć sportowych i organizowanie imprez
sportowych i rekreacyjnych.
Przyznana dotacja

4 000,00 zł.

Klub Sportowy Opalenica Dance Studio
Tytuł zadania: Prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży w 2019 r.
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Przyznana dotacja

14 000,00 zł

Nowotomyskie Stowarzyszenie Amazonek
Tytuł zadania: Aktywność sportowa Amazonek
Przyznana dotacja

1 650,00 zł.

W zakresie pomocy społecznej złożono łącznie jedną ofertę:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy
Dom to nie miejsce, w którym mieszkasz, ale miejsce, gdzie ciebie rozumieją.
Oferta została rozpatrzona pozytywnie.
Przyznana dotacja

525 750,00 zł.

W zakresie ochrony i promocji zdrowia w otwartym konkursie złożono jedno ofertę:
Nowotomyskie Stowarzyszenie „Amazonki”
Rehabilitacja i integracja Amazonek warunkiem powrotu do zdrowia.
Oferta została rozpatrzona pozytywnie.
Przyznana dotacja

10 000,00 zł.

W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przeprowadzono
konkursowe, w którym złożono jedną ofertę:

postępowanie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Opalenicy
Komu w Drogę, temu czas. Dowozy do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w
Sielinku.
Oferta została rozpatrzona pozytywnie.
Przyznana dotacja

55 000,00 zł;

Przekazanie dotacji nastąpiło na podstawie umów, podpisanych z organizacjami pozarządowymi, w
dwóch transzach. Organizacje złożyły sprawozdania końcowe (do 30 stycznia 2019 r.) z
wykorzystania przyznanych środków. Wojewoda Wielkopolski zwiększył wysokość dotacji na
prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, która ostatecznie na koniec 2019 wyniosła:
614 076,00 zł.
KS Spartanie Opalenica zwróciło niewykorzystaną część dotacji w wysokości: 699,21 zł.
Poza tym żadna dotacja nie podlegała zwrotowi.
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Współpraca z organizacjami pozarządowymi była prowadzona również na podstawie uchwały nr
VII/36/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu
przez Gminę Opalenica w formie wsparcia finansowego klubów sportowych, prowadzących
działalność w zakresie piłki nożnej, koszykówki, tenisa ziemnego, podnoszenia ciężarów, tenisa
stołowego i tańca sportowego. Wyboru ofert dokonano w postępowaniu konkursowym, w którym
złożono łącznie osiem ofert na łączną kwotę: 552 445,00 zł., a wysokość wnioskowanych dotacji
wynosiła: 317 900,00 zł. Pozytywnie rozpatrzono wszystkie złożonych osiem ofert. Suma
przyznanych dotacji wyniosła: 180 000,00 zł.

1. „Basket Team” w Opalenicy
Propagowanie gry w piłkę koszykową, a także promocja miasta poprzez udział zawodników Basket
Team w turniejach towarzyskich i zawodach ligowych organizowanych przez PZKOSZ w mieście
Opalenica i na terenie całego kraju.
Przyznana dotacja

22 000,00 zł.

2. KS „Promień” w Opalenicy
Upowszechnianie i krzewienie sportu wśród mieszkańców gminy Opalenica wraz ze zwiększeniem
dostępności do działalności sportowej; prowadzenie zajęć z masowej kultury fizycznej oraz
działalności wychowawczej wśród dorosłych, dzieci i młodzieży; organizowanie zawodów
sportowych na obiektach sportowych na terenie gminy Opalenica wraz z ich utrzymaniem i
przygotowaniem do sezonu sportowego; integrowanie kibiców i kreowanie pozytywnego
wizerunku Gminy Opalenica poprzez organizowanie cyklicznych zawodów sportowych.
Przyznana dotacja

86 000,00 zł.

3. LKS „Ogrol” w Sielinku
Poprawa warunków uprawiania sportu; upowszechnianie i krzewienie sportu wśród mieszkańców
gminy Opalenica; zwiększenie mieszkańcom gminy dostępności do działalności sportowej;
popularyzacja uprawiania sportu; integrowanie kibiców; kreowanie pozytywnego wizerunku
Gminy.
Przyznana dotacja

11 000,00 zł.

4. Międzyszkolny Klub Sportowy w Opalenicy
Prowadzenie zajęć sportowych, udział w rozgrywkach ligowych koszykówki dziewcząt oraz
prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród dzieci i młodzieży gminy
Opalenica.
Przyznana dotacja

12 000,00 zł.
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5. Miejski Klub Tenisa Stołowego Opalenica
Dofinansowanie rozwoju sportu w gminie Opalenica roku 2019.
Przyznana dotacja

12 000,00 zł.

6. UKS „Brawo” Opalenica
Propagowanie tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży i promocja Opalenicy poprzez udział
zawodników UKS Brawo w ogólnopolskich turniejach tancerzy i zawodach sportowych w ramach
współzawodnictwa Polskiego Związku Tańca Sportowego.
Przyznana dotacja

14 000,00 zł.

7. KS Jastrząb Rudniki
Prowadzenie zajęć sportowych, udział w rozgrywkach ligowych piłki nożnej oraz prowadzenie
działalności wychowawczej i popularyzatorskiej wśród dzieci i młodzieży.
Przyznana dotacja

9000,00 zł.

8. Klub Sportowy Opalenica Dance Studio
Szkolenie zawodników Klubu Opalenica Dance Studio, ich udział w zawodach ogólnopolskich oraz
w ramach współzawodnictwa tancerzy licencjonowanych.
Przyznana dotacja: 14 000,00 zł.

Przekazanie dotacji nastąpiło na podstawie umów, podpisanych z organizacjami pozarządowymi, w
czterech transzach. Organizacje złożyły sprawozdania częściowe (za I półrocze) i końcowe (do 30
stycznia 2020 r.) z wykorzystania przyznanych środków. Żadna dotacja nie podlegała zwrotowi.

5. Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy
w zakresie dożywiania – posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”
Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023 ma na celu ograniczenie m. in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Program ten
przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą udzielały
pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub
przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie
posiłku, przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w w/w sposób, nie
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może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy
w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek
oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę
odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 ust. 10
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), który
takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.
Od kilku lat jako priorytet traktuje się pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole. W 2019 r.
udało się zabezpieczyć tą formą pomocy najbardziej potrzebujące środowiska.
W zakresie dożywiania pomocą objęto 125 osoby, w tym 117 dzieci. Wsparcie udzielano w formie:
- niepieniężnej (posiłki, paczki żywnościowe),
- pieniężnej (zasiłki celowe na zakup żywności).
Kwota na realizację zadań w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2019 r.
wyniosła 150 271,6 0zł.

6. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Opalenica na lata 2017-2021
Uchwała nr XXXVI/226/2016 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Opalenica na lata 2017-2021.
Zgodnie z art. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 218):
1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy
administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) lub
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.
2. Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:
1) opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych
kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
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Działania:
Współpraca instytucji działających na rzecz rodziny w ramach procedury „Niebieskie Karty” w celu
podniesienia skuteczności udzielanego wsparcia (Gminny Zespół Interdyscyplinarny i grupy
robocze tworzą przedstawiciele: Policji, pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, oświaty, ochrony zdrowia, Straży Miejskiej, Kuratorskiej Służby
Sądowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).
Efekty:
a) W 2019 r. wszczęto 27 procedur „Niebieskie Karty” – w jednej rodzinie dwukrotnie (8 w
mieście, 18 w środowisku wiejskim):
- przedstawiciele Policji 21 procedur,
- przedstawiciele pomocy społecznej 4 procedury,
- przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2 procedury;
b) W związku z powyższym powołano 19 grup roboczych. Członkowie grup roboczych w ramach
swoich działań:
- diagnozują problem i ustalają indywidualny plan pomocy z członkami rodzin (sporządzono 25
„Niebieskich Kart” – część C),
- podejmują czynności w środowiskach zagrożonych przemocą w celu przeciwdziałania temu
zjawisku,
- złożono jedno zawiadomienie o podejrzeniu możliwości popełnienia przestępstwa,
- uczestniczą w postępowaniach przygotowawczych i sprawach sądowych w charakterze świadków,
- rozpowszechniają informacje o możliwościach uzyskania wsparcia,
- inicjują działania w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie (sporządzono 15
„Niebieskich Kart” – część D, w tym 1 osoba uczestniczyła w Programie Edukacyjno-Korekcyjnym
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu;
c) Podniesienie wiedzy i kompetencji członków Zespołu i grup roboczych poprzez udział w
szkoleniu z zakresu: „Pracy z osobą nieletnią doznającą przemocy w rodzinie i osobami
stosującymi wobec nich przemocy” zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Nowym Tomyślu, „Odbioru dziecka z rodziny” w ramach działań Zespołu Kuratorskiej Służby
Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu oraz z zakresu „Psychologii komunikacji
interpersonalnej w pracy z trudnym klientem” przeprowadzone przez Progres - Instytut Rozwoju i
Edukacji – Oddział w Rzeszowie. Procedura „Niebieskie Karty” i jej znaczenie dla postępowania
wobec przemocy w rodzinie na szczeblu gminy zorganizowane przez Krajowy Ośrodek Kształcenia
Administracji w Krakowie.
Działania:
Działania profilaktyczne i informacyjno-edukacyjne w celu tworzenia warunków skutecznego
pomagania osobom zagrożonym i dotkniętym przemocą.
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Efekty:
a) Rozwój oferty pomocowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez
umożliwienie mieszkańcom Gminy Opalenica korzystania ze specjalistycznego wsparcia:
- psychologicznego,
- prawnego;
b) Kontynuowanie współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy z Fundacją Aktywności
Lokalnej z siedzibą w Puszczykowie w ramach, której powstała możliwość uzyskania wsparcia dla
rodziców i opiekunów dzieci podczas:
- warsztatów „Szkoły dla rodziców”,
- indywidualnych spotkaniach z pedagogiem, psychologiem, prawnikiem oraz mediatorem rodziny.
Działania:
Rozpowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat przyjmowania właściwych postaw
i ról społecznych.
Efekt:
a) Zrealizowanie przez pedagoga w 5 placówkach wsparcia dziennego warsztatów z elementami
socjoterapii.
W 2019r. nie zaistniała konieczność interwencyjnego zabezpieczenia dziecka w związku
z zagrożeniem zdrowia czy życia.
Kwota na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2019 r. wyniosła 31
264,00 zł.

W ciągu roku wszczęto 27 procedur „Niebieskie Karty” – w jednej rodzinie dwukrotnie
(8 w mieście, 18 w środowisku wiejskim):
- przedstawiciele Policji 21 procedur,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy 4 procedury,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2 procedury.
Jako sprawców przemocy wskazano 23 mężczyzn i 4 kobiety. Wobec 3 nieletnich wskazano
występowanie przemocy fizycznej, a w 22 przypadkach wobec dorosłych. Przemoc psychiczną
odnotowano w 18 rodzinach (w tym wobec 3 dzieci), uszkodzeń ciała wskazano w trzech rodzinach
wobec 11 dorosłych. O przemocy seksualnej poinformowały dwie osoby, natomiast inne rodzaje
zachowań przemocowych zapisano w 19 „Niebieskich Kartach”.
W toku prac grup roboczych zdecydowano o zakończeniu 24 procedur „Niebieskie Karty” –
(2 z 2017r., 14 z 2018r. oraz 8 z 2019r.), 19 procedur w związku z ustaniem przemocy w rodzinie i
uzasadnionym przypuszczeniu o zaprzestaniu dalszego stosowania indywidualnego planu pomocy
natomiast 5 procedur zakończono po rozstrzygnięciu o braku zasadności podejmowania działań.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy złożył jedno zawiadomienie o podejrzeniu możliwości
popełnienia przestępstwa, 11 osób indywidualnie złożyło zeznania dotyczące znęcania
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psychicznego i fizycznego lub gróźb karalnych ze strony osób najbliższych. Z monitorowania
sytuacji rodzinnych wiadomo, że 6 spraw umorzono wobec stwierdzenia, iż brak jest danych
dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu, wobec trzech osób zastosowano karę
pozbawienia wolności i przebywają w Zakładzie Karnym, natomiast pozostałe sprawy trwają.
W 2019r. nie zaistniała konieczność interwencyjnego zabezpieczenia dziecka w związku
z zagrożeniem zdrowia czy życia.
Realizując założenia Programu podjęto działania profilaktyczne i informacyjno-edukacyjne w celu
tworzenia warunków skutecznego pomagania osobom zagrożonym i dotkniętym przemocą.
W związku z powyższym od stycznia do grudnia mieszkańcy Gminy raz w tygodniu mogli
korzystać z pomocy prawnej (udzielono 89 porad), zorganizowano 14 dyżurów realizowanych
przez psychologa (wsparcia uzyskało 19 osób). W ramach współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opalenicy z Fundacją Aktywności Lokalnej z siedzibą w Puszczykowie od września 2018r. do
marca 2019r. istniała możliwość uzyskania specjalistycznego wsparcia: psychologicznego,
pedagogicznego (z tej formy pomocy skorzystało 40 osób), prawnik udzielił porad 10 osobom,
natomiast mediator pracował z trzema rodzinami.

7. Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z
2018 r., poz. 998)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1111 z późn. zm.) określa zarówno zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jak i zasady i formy sprawowania pieczy
zastępczej, traktując je jako dopełniające się i wzajemnie powiązane.
Działania:
Zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny.
Efektywność podejmowanych działań na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny ściśle
związana jest ze stałą, regularną współpracą asystenta rodziny z przedstawicielami wielu instytucji.
W 2019 r. asystent współpracował m. in. z: pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu
Miejskiego, Sądem Rejonowym wraz z Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, Sądem
Okręgowym, Poradniami Zdrowia Psychicznego, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
ośrodkami zdrowia, Policją, placówkami oświaty, Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatowymi
Centrami Pomocy Rodzinie, domami dziecka.
Efekty:
a) w 2019 r. asystenturą rodzinną objętych było 11 rodzin;
b) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym (szukanie zasobów w najbliższej rodzinie i
środowisku lokalnym);
c) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego (przeprowadzanie
treningów budżetowych, edukacja i uczestnictwo w załatwianiu spraw związanych z
prowadzeniem domu);
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d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych (reprezentowanie i
towarzyszenie w instytucjach, pomoc w kompletowaniu dokumentów);
e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi
(przeprowadzanie treningów kompetencji rodzicielskich, treningi motywacyjne i
wzmacniające, pedagogizacja, oddziaływania socjalizacyjne, współpraca ze specjalistami z
zakresu wspierania rodziny);
f) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej
(kontakt z potencjalnymi pracodawcami, Powiatowym Urzędem Pracy, wsparcie w
nabywaniu umiejętności autoprezentacji, poruszania się po rynku pracy);
g) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych
(„Szkoła dla rodziców”, indywidualne konsultacje ze specjalistami);
h) udzielanie wsparcia
psychoedukacyjnych;

dzieciom,

w

szczególności

poprzez

udział

w

zajęciach

i) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
dzieci i rodzin (działania mające na celu zabezpieczenie rodziny);
j) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku (analiza
wszelkich działań dotyczących rodziny);
k) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
l) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
m) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.
Kwota na realizację zadań asystenta rodziny w 2019 r. wyniosła 43 386,43 zł w tym kwota
pozyskana w ramach Programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2019
r. wyniosła 17 396,50 zł.
Działania:
W celu wykonywania przez gminę zadań w obszarze wsparcia dzieci i ich rodzin utworzono
placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (forma ta zapewnia dziecku opiekę i
wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój
zainteresowań – art. 24 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy).
Uchwała nr LVIII/353/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy.

Efekty:
a) na terenie Gminy Opalenica działa 5 Świetlic Środowiskowych w: Opalenicy, Wojnowicach,
Jastrzębnikach, Rudnikach, Dakowach Mokrych. Ogółem do świetlic w 2019 roku
uczęszczało 107 dzieci;
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b) prowadzenie zajęć wychowawczo - opiekuńczych, edukacyjnych;
c) utrzymywanie kontaktów z rodziną dziecka, szkołami, kuratorami, pracownikami
socjalnymi, w celu rozpoznania środowiska rodzinnego dziecka;
d) organizowanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizowanie zabaw i zajęć
sportowych, edukacyjnych:
- spotkania noworoczne w swoich świetlicach;
- spotkania z okazji Dnia Babci w świetlicach;
- świetlicowy Dzień Kobiet, podczas którego przygotowywano laurki okolicznościowe;
- spotkania wielkanocne podczas, których przybliżono dzieciom zwyczaje wielkanocne,
opowiadając im o symbolice świąt wielkanocnych, wszystkim dzieciom wręczono paczki
świąteczne; spotkania z okazji Dnia Babci, podczas którego dzieci zaprezentowały program
artystyczny;
- udział dzieci ze świetlic w Rudnikach, Jastrzębnikach, Opalenicy i Wojnowicach w XXXI
Wiosennym Rajdzie „Studenci- Dzieciom” zorganizowanym przez Wydziałowe Centrum
Wolontariatu „VVolontario” WSE UAM w Poznaniu;
- 45 dzieci ze świetlic w Opalenicy, Dakowach Mokrych, Jastrzębnikach, Wojnowicach
wzięło udział w 5 – dniowym wyjeździe wypoczynkowym w Kowarach zorganizowanym
przez firmę „Wojdyło Travel”. Podczas koloni realizowany był program z zakresu
profilaktyki uzależnień od środków odurzających;
- zorganizowano 3-dniowy wyjazd na półkolonię do Zbąszynia, w którym uczestniczyło 25
podopiecznych ze świetlic. Podczas półkolonii realizowany był program z zakresu
profilaktyki uzależnień;
- 21 dzieci ze świetlic środowiskowych uczestniczyło w rajdzie „Klonowego Liścia”, który
odbył się nad jeziorem w Mierzynie;
- rozgrywki sportowe dla wszystkich świetlic w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opalenicy;
- spotkania wielkanocne podczas, którego przybliżono dzieciom zwyczaje wielkanocne,
opowiadając im o symbolice świąt wielkanocnych. Wszystkim dzieciom wręczono paczki
świąteczne;
- uczestnictwo 21 dzieci ze świetlic środowiskowych w Opalenicy, Dakowach Mokrych,
Jastrzębnikach w „X Pikniku historycznym”, który odbył się w Porażynie;
- wyjazd do kina w Buku oraz w Poznaniu dzieci ze świetlic środowiskowych w Opalenicy,
Jastrzębnikach, Rudnikach, Dakowach Mokrych i Wojnowicach;
- wyjazd na warsztaty świąteczne 62 dzieci ze świetlic środowiskowych w Opalenicy,
Jastrzębnikach, Rudnikach, Dakowach Mokrych i Wojnowicach;
- „Spotkanie Gwiazdkowe” w sali wiejskiej w Wojnowicach dla wszystkich dzieci ze
świetlic. Podczas spotkania dzieci brały udział w zabawach integracyjnych oraz otrzymały
paczkę świąteczną od Świętego Mikołaja. W każdej świetlicy odbyły się też spotkania
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Kwota na realizację zadań w ramach działalności placówek wsparcia dziennego w 2019 r.
wyniosła 232 189,90 zł.

8. Program „Rodzina 500 plus”
W ramach rządowego programu Rodzina 500 plus, przyjęto 2 311 wniosków o udzielenie
świadczenia wychowawczego. W ramach programu udzielono 30 592 świadczenia, wydano 153
decyzje administracyjne, 22 140 informacji o przyznaniu świadczenia. Dwie osoby odwołały się
do organu wyższego stopnia.
Kwota na realizację programu w 2019 r. wyniosła 15 442 636,11zł

9. Program „Dobry Start”
W związku z realizacją rządowego programu „Dobry Start” przyjęto 1 582 wnioski o świadczenia,
udzielono 2 237 świadczeń, wydano 2 decyzje odmowne.
Kwota na realizację programu w 2019 r. wyniosła 671 100,00zł

10. Program „Za życiem”
W 2019 r. nie wpłynął do Ośrodka Pomocy Społecznej żaden wniosek w ramach programu
„Za życiem”.

11. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2019 r.
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2019 r. realizowany był na
podstawie uchwały nr LXV/395/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie „Programu profilaktyki
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2021 w Gminie Opalenica”. Środki
na realizację programu profilaktycznego pochodziły z budżetu gminy i zostały zagwarantowane
w 2019 r. w wysokości 99 600,00 zł.
W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert została podpisana umowa z Konsorcjum „Edictum”
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 31 i „Edictum Plus” Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 31 na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV), obejmującego dziewczynki urodzone w 2005 r. i zamieszkałe na
terenie gminy Opalenica. Całkowity koszt zaszczepienia jednej dziewczynki wyniósł 1 200,00 zł
brutto.
Do skorzystania z programu uprawnionych było 82 dziewcząt. Wykonanie umowy poprzez podanie
trzech dawek szczepionki dziewięciowalentnej nastąpiło do 31 stycznia 2020 r. Do do programu
przystąpiły 44 dziewczynki, co stanowi 53% populacji. Koszt ich zaszczepienia wyniósł ostatecznie
52 800,00 zł brutto.
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O skuteczności programu profilaktycznego będzie można mówić po kilkunastu, albo nawet
kilkudziesięciu latach. Z dotychczasowych badań wynika, że stan zdrowia kobiet, jeżeli chodzi
o zachorowalność na raka szyjki macicy, znacznie się poprawi ze względu na wykonane szczepienia
przeciw wirusowi HPV.

12. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka
przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim
W 2019 r. gmina Opalenica uczestniczyła w projekcie pn. Profilaktyka nowotworów dolnego
odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii
Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski dla grupy wiekowej 50-67 lat, współfinansowanym
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W 2019 r. gmina Opalenica uczestniczyła w realizowanym przez Zarząd Województwa
Wielkopolskiego Programie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego
odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim dla grupy wiekowej 68+, którego
wykonawcą był Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
w Poznaniu.

13. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo-płciowego
mężczyzn w województwie wielkopolskim
W 2019 r. gmina Opalenica uczestniczyła w realizowanym przez Zarząd Województwa
Wielkopolskiego Programie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowopłciowego mężczyzn w województwie wielkopolskim, którego wykonawcą był Ośrodek
Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu.

14. Program profilaktyczny schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin
województwa wielkopolskiego
W 2019 r. gmina Opalenica uczestniczyła w realizowanym przez Zarząd Województwa
Wielkopolskiego Programie profilaktycznym schorzeń układu oddechowego dla mieszkańców gmin
województwa wielkopolskiego, którego wykonawcą był Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób
Płuc i Gruźlicy w Wolicy.

15. Projekt świadczenia usług teleopieki z wykorzystaniem bransoletki życia z przyciskiem
SOS
Od 01 czerwca 2019 r. realizowany jest projekt świadczenia usług teleopieki z wykorzystaniem
bransoletki życia z przyciskiem SOS. Objętych jest nim 10 osób starszych i samotnych,
zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy. W 2019 r. wydatkowano z
budżetu gminy na ten projekt 9 501,06 zł brutto.
Na podstawie umowy zawartej z Comarch Healthcare S.A. z siedzibą w Krakowie przy al. Jana
Pawła II 39A nastąpiła dostawa 10 zestawów do zdalnej opieki, w skład których wchodzi opaska
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i ładowarka, dostawa i aktywacja 10 kart SIM do zestawów, uruchomienie usługi zdalnej opieki
oraz świadczenie usługi zdalnej opieki polegającej na całodobowym zdalnym monitoringu
użytkownika za pośrednictwem zestawu do zdalnej opieki. Projekt będzie kontynuowany w 2020 r.

16. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opalenica
W ramach tego zadania w roku 2019 odebrano 82,26 Mg odpadów zawierających azbest od osób
fizycznych, właścicieli nieruchomości z terenu gminy Opalenica i przetransportowano na
uprawnione składowisko, za kwotę 30.916,60 zł brutto.

17. Program ochrony środowiska
Ochrona środowiska
W zakresie utrzymania dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód oraz ich ochrony w 2019
r. udzielono 13 dotacji celowych na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica w wysokości 52 000,00 zł
W 2019 r. podejmowano działania kontrolne w celu eliminacji nielegalnego zrzutu ścieków
komunalnych - prowadzono w trybie ciągłym ewidencję zbiorników bezodpływowych
i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontrolę posiadania przez właścicieli nieruchomości
dokumentów potwierdzających opróżnianie zbiorników bezodpływowych przez uprawnione
podmioty.
W ramach wspierania bieżącej konserwacji urządzeń melioracji wodnych w roku 2019 udzielono
dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Opalenica,
w wysokości 48 000,00 zł.
W grudniu 2019 r. w Zespole Szkół w Opalenicy odbył się konkurs ekologiczny pn. „Mniej plastiku
więcej zdrowia”. Miał on na celu uświadomienie uczestnikom jak ważna jest codzienna postawa
każdego z nas wobec ogromnej ilości produkowanych śmieci, szczególnie plastikowych, oraz
zachęcenie do przyjaznego dla środowiska postępowania z odpadami. Zadaniem uczestników
konkursu było zapoznanie się z wybraną literaturą na temat ilości plastikowych odpadów
produkowanych w Polsce, w Europie i na świecie oraz możliwościami ich wykorzystania. W
ramach tego działania 16 grudnia młodzież wzięła udział w warsztatach ekologicznych oraz z
zakresu logicznego myślenia, w Poznańskim Parku Naukowo – Technologicznym. Podczas zajęć na
temat mikroplastiku uczniowie mieli możliwość samodzielnego wykonania tworzywa
biodegradowalnego. Następnie młodzież przygotowała wystawę umożliwiającą całej społeczności
szkolnej poszerzenie wiadomości na temat odpadów z plastiku. Materiały plastyczne i nagrody dla
laureatów w kwocie: 337,77 zł brutto sfinansowała Gmina.
W zakresie zmniejszenia energochłonności gospodarki i wzrostu wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych zamontowano lampy wykorzystujące energię słoneczną i wiatru: 15 solarnych i 2
hybrydowe za kwotę 94 630,00 zł
W zakresie kreowania prośrodowiskowych zachowań, w akcji sprzątania świata w 2019 r. wzięło
udział ok. 200 uczniów z Zespołu Szkół i SP w Kopankach (koszt 228,04 zł – zakup worków na
odpady i rękawic).
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18. Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opalenica
Plan niskiej emisji
W zakresie poprawy stanu powietrza na obszarze Gminy Opalenica prowadzony jest monitoring
jakości powietrza poprzez uruchomioną w 2018 r. platformę monitoringu zanieczyszczenia
powietrza, na której zamieszczone są aktualne wartości bezwzględne [µg/m3] oraz procentowe w
odniesieniu do norm jakości powietrza. Do poprawy stanu powietrza i ochrony przed hałasem
przyczyniają się budowa i modernizacja dróg, ścieżek rowerowych, utrzymanie i budowa stref
zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz mokre czyszczenie ulic i placów – realizowane w
trybie ciągłym.
Zakupiono drona z oprzyrządowaniem za kwotę 49 989,59 zł oraz moduł pomiarowy za kwotę 3
856,05 wykorzystując, go między innymi, w kontroli spalania paliw stałych w piecach
grzewczych .Ponadto zakupiono kamerę termowizyjną za kwotę 9 999,90 złotych w celu
wykonywania pomiaru termowizyjnego budynków.

Specjalistyczny dron - narzędzie do walki ze smogiem

W ramach edukacji nt. zanieczyszczeń z niskiej emisji zorganizowano dla mieszkańców Gminy
Opalenica: pokaz ekonomicznego spalania węgla i drewna w piecach. Pokaz zorganizowano
dwukrotnie: 14 września i 26 października 2019 r. Koszt pokazów w wysokości 1 722,00 zł
43

pokryła gmina (2 x 861,00 zł). W dniu 16 grudnia 2019 r. grupa 50 uczniów Zespołu Szkół
w Opalenicy wzięła udział w warsztatach edukacyjnych pt. „Zaplątany umysł” i „Smog
i mikroplastik – plaga XXI wieku” w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym w Poznaniu.
Koszt warsztatów (900,00 zł brutto) i przejazdu autokarem (550,00 zł brutto) pokryła gmina.

19. Projekt „Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych”
Projekt był realizowany od 01.09.2017 do 31.12.2019 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami
Dwujęzycznymi im A i Wł. Niegolewskich w Opalenicy, w Szkole Podstawowej w Porażynie,
w Szkole Podstawowej w Dakowach Mokrych, Szkole Podstawowej im. A i Wł. Niegolewskich
w Rudnikach, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojnowicach, w Gimnazjum im. Generała
Sosnkowskiego w Opalenicy oraz w Zespole Szkół w Opalenicy.
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w Szkołach biorących udział
w projekcie poprzez organizację zajęć dodatkowych w zakresie języków obcych, matematyki,
przedmiotów przyrodniczych oraz zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
dla 655 osób, doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych, zakup sprzętu niezbędnego
do indywidualizacji pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz objęcie
szkoleniami i kursami 29 nauczycieli/lek w okresie od 1.09.2017r do 29.02.2020 r.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:
Szkolenie dla nauczycieli z nauczania metodą eksperymentu, pracy z grupami, praca z uczniem
o szczególnych potrzebach edukacyjnych i uczniem uzdolnionym
•

Kursy oraz studia podyplomowe dla nauczycieli/lek

•

Wsparcie z zakresu wsparcia ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych

•

Wsparcie z zakresu podnoszenia i wyrównania kompetencji językowych uczniów

•

Wsparcie z zakresu kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów

•

Wsparcie w zakresie grupowego doradztwa zawodowo-edukacyjnego i rozwoju postaw
asertywnych i kreatywnych dla uczniów

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i
zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji
przedszkolne i szkolnej, Podziałanie 8.3.1 Kształcenie ogólne- projekty konkursowe, Programu
Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.
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20. Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność
Celem projektu jest: Podniesienie kompetencji 525 uczniów i 26 nauczycieli Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy i Zespołu Szkół
w Opalenicy poprzez organizację zajęć dodatkowych (z wykorzystaniem infrastruktury
przyszkolnej edukacyjnej i sportowej sfinansowanej z projektu zrealizowanego ze środków naboru
(RPWP.09.03.03-IZ-00-30-001/16) z matematyki i przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem
metody eksperymentu i pracy zespołowej, warsztatów rozwijających postawy innowacyjności,
kreatywności i pracy zespołowej, doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych, oraz
objęcie szkoleniem z zakresu pracy z uczniem metoda eksperymentu i pracy zespołowej
26 nauczycieli w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2019 r. W ramach projektu przewidziano
realizację 3 zadań - 2 dla uczniów z zakresu podnoszenia kompetencji matematycznoprzyrodniczych oraz rozwijaniu postaw innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej
u uczniów oraz zadania dla nauczycieli - kurs z zakresu pracy metodą eksperymentu i pracy
zespołowej. Doposażone zostały również pracownie matematyczne i przyrodnicze, wszystkich
szkół objętych wsparciem w projekcie oraz nowoczesna pracownia matematyczno-przyrodnicza
(centrum nauki i kreatywności). Zajęcia są prowadzone w salach szkolnych zmodernizowanej sali
sportowej i stworzonym w ramach projektu komplementarnego: centrum nauki i kreatywności.

21. Program służący tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych
W 2019 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Opalenicy Nr LV/334/2017 z dnia 30 listopada
2017 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy
Opalenica na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych,
przyznano dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZAKĄTEK” mieszczącego się przy ulicy
Parkowej w wysokości 10 000,00 zł przy całkowitym koszcie zadania wycenionym na 26 326,92 zł.
Kwota dotacji w wysokości 10 000,00 zł jest maksymalna kwotą jak jest przewidziana regulaminem
udzielania wsparcia przez Gminę i nie może przekraczać 50% kosztów całkowitych planowanego
zadania przez beneficjenta.

22. Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego dla powiatu nowotomyskiego.
Realizacja programu przebiegała w obszarach:
I. W zakresie bezpieczeństwa imprez masowych.
II. W zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego.
III. W zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
IV. W zakresie ograniczenia wzrostu zagrożenia w ruchu drogowego.
V. W zakresie przestępczości kryminalnej oraz przeciwdziałania patologicznym zachowaniom w
środowisku szkolnym.

VI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Opalenicy z 2019 r.
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Data

Treść uchwały

Informacja
o przebiegu
realizacji
uchwał

IV/
36/2019

30.01.
2019 r.

Uchwała w sprawie w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od
opłat, jak również trybu ich pobierania.

Zrealizowana

IV/
37/2019

30.01.
2019 r.

Uchwała w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich zbywania i
wykupu.

Zrealizowana

2.

IV/
38/2019

30.01.
2019 r.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Zrealizowana

3.

IV/
39/2019

30.01.
2019 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

Zrealizowana

4.

IV/
40/2019

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
30.01.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
2019 r.
Gminy Opalenica na lata 2019-2036.

Zrealizowana

5.

V/
41/2019

21.03.
2019 r.

Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji
Wojnowice.

Zrealizowana

6.

V/
42/2019

21.03.
2019 r.

Uchwała w sprawie "Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy
Opalenica".

Zrealizowana

21.03.
2019 r.

Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania
oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z
budżetu Gminy Opalenica na przedsięwzięcia
służące poprawie jakości powietrza.

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Lp

1.

7.

Nr
uchwały

V/
43/2019

8.

V/
44/2019

21.03.
2019 r.

Uchwała w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar w rejonie ulic:
Poznańskiej, Parkowej, Łąkowej oraz toru
kolejowego i rzeki Mogilnicy w Opalenicy.

9.

V/
45/2019

21.03.
2019 r.

Uchwała w sprawie nadania nazw drogom
wewnętrznym w Porażynie.

V/
46/2019

21.03.
Uchwała w sprawie planu sieci i granic
2019 r. obwodów publicznych szkół podstawowych w

10.

Zrealizowana
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Lp

Nr
uchwały

Data

Treść uchwały

Informacja
o przebiegu
realizacji
uchwał

Gminie Opalenica.
11.

V/
47/2019

21.03.
2019 r.

Uchwała w sprawie zmiany statutu Żłobka w
Opalenicy.

Zrealizowana

12.

V/
48/2019

21.03.
2019 r.

Uchwała w sprawie statutów sołectw w
Gminie Opalenica.

Zrealizowana

13.

V/
49/2019

21.03.
2019 r.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Zrealizowana

14.

V/
50/2019

21.03.
2019 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

Zrealizowana

15.

V/
51/2019

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
21.03.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
2019 r.
Gminy Opalenica na lata 2019-2036.

16.

17.

VI/
52/2019

VI/
53/2019

Zrealizowana

07.05.
2019 r.

Uchwała nr VI/52/2019 z 7 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie
Opalenica na rok 2019.

Zrealizowana

07.05.
2019 r.

Uchwała w sprawie warunków i trybu
składania informacji i deklaracji na podatek
od nieruchomości, podatek rolny i podatek
leśny oraz możliwości składania deklaracji na
podatek od środków transportowych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zrealizowana

Zrealizowana

18.

VI/
54/2019

07.05.
2019 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
poboru podatku rolnego, podatku leśnego i
podatku od nieruchomości w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso w roku 2019.

19.

VI/
55/2019

07.05.
2019 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
stawki opłaty za posiadanie psów na 2019r.

Zrealizowana

20.

VI/
56/2019

07.05.
2019 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

Zrealizowana

21.

VI/
57/2019

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
07.05.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
2019 r.
Gminy Opalenica na lata 2019-2036.

VII/
58/2019

29.05.
2019 r.

22.

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i
warunków udzielania bonifikat od wniesienia
opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia

Zrealizowana
Zrealizowana
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Lp

Nr
uchwały

Data

Treść uchwały

Informacja
o przebiegu
realizacji
uchwał

prawa użytkowania wieczystego gruntu
zabudowanego na cele mieszkaniowe w
prawo własności nieruchomości gruntowych
stanowiących własność Gminy Opalenica.

23.

VII/
59/2019

29.05.
2019 r.

Uchwała w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru wsi Troszczyn oraz części obszaru
miasta Opalenica w rejonie ul. Strumykowej.

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

24.

VII/
60/2019

29.05.
2019 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części
miasta Opalenica w rejonie osiedla Centrum i
ul. Henryka Sienkiewicza.

25.

VII/
61/2019

29.05.
2019 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

26.

VII/
62/2019

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
29.05.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
2019 r.
Gminy Opalenica na lata 2019-2036.

Zrealizowana

27.

VIII/
63/2019

26.06.
2019 r.

Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Opalenicy wotum zaufania.

Zrealizowana

Zrealizowana

28.

VIII/
64/2019

26.06.
2019 r.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Opalenica za 2018 rok.

29.

VIII/
65/2019

26.06.
2019 r.

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Opalenicy z tytułu wykonania
budżetu Gminy Opalenica za 2018 rok.

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

30.

VIII/
66/2019

26.06.
2019 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Gminie Opalenica na rok 2019.

31.

VIII/
67/2019

26.06.
2019 r.

Uchwała w sprawie wzoru wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego.

VIII/
68/2019

26.06.
2019 r.

Uchwała w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części
miasta Opalenica w rejonie ulicy
Energetycznej, Kasztanowej, Strumykowej i

32.

Zrealizowana
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Lp

Nr
uchwały

Data

Treść uchwały

Informacja
o przebiegu
realizacji
uchwał

Parkowej.
33.

34.

35.

36.

VIII/
69/2019
VIII/
70/2019

VIII/
71/2019

VIII/
72/2019

26.06.
2019 r.

Uchwała w sprawie nadania nazwy drodze
wewnętrznej w Opalenicy.

Zrealizowana

26.06.
2019 r.

Uchwała w sprawie opłaty za pobyt dziecka,
opłaty za wydłużony pobyt dziecka oraz
opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku w
Opalenicy.

Zrealizowana

26.06.
2019 r.

Uchwała w sprawie opłaty za korzystanie z
wychowania przedszkolnego dzieci w
publicznych przedszkolach i oddziałach
przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest
Gmina Opalenica.

Zrealizowana

26.06.
2019 r.

Uchwała w sprawie zasad udzielania i
rozmiaru zniżek tygodniowego,
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli pedagogów, psychologów,
logopedów, doradców zawodowych i
terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Opalenica.

Zrealizowana

Zrealizowana

37.

VIII/
73/2019

26.06.
2019 r.

Uchwała w sprawie uzgodnienia
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i
konserwacyjnych pomnika przyrody dębu
bezszypułkowego „Mateusz”, rosnącego na
ulicy Bukowej, na działce nr ewid. 1341/5 w
ciągu drogi powiatowej nr 2743P w
Opalenicy.

38.

VIII/
74/2019

26.06.
2019 r.

Uchwała w sprawie powołania Zespołu
Opiniującego kandydatów na ławników do
sądów powszechnych.

Zrealizowana

39.

VIII/
75/2019

26.06.
2019 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

Zrealizowana

40.

VIII/
76/2019

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
26.06.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
2019 r.
Gminy Opalenica na lata 2019-2036.

Zrealizowana
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Nr
uchwały

Data

Treść uchwały

Informacja
o przebiegu
realizacji
uchwał

41.

IX/
77/2019

16.07.
2019 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

Zrealizowana

42.

X/
78/2019

19.07.
2019 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

Zrealizowana

43.

X/
79/2019

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
19.07.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
2019 r.
Gminy Opalenica na lata 2019 - 2036.

Zrealizowana

44.

XI/
80/2019

24.07.
2019 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

Zrealizowana

Zrealizowana

Lp

45.

XII/
81/2019

23.08.
2019 r.

Uchwała w sprawie tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli praktycznej nauki zawodu
zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Opalenica.

46.

XII/
82/2019

23.08.
2019 r.

Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia
działalności Gimnazjum im. Generała
Kazimierza Sosnkowskiego w Opalenicy.

Zrealizowana

47.

XII/
83/2019

23.08.
2019 r.

Uchwała w sprawie stwierdzenia zakończenia
działalności Gimnazjum z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Opalenicy w Zespole
Szkół w Opalenicy.

Zrealizowana

23.08.
2019 r.

Uchwała w sprawie stwierdzenia
przekształcenia trzyletniego Liceum
Ogólnokształcące im. Prymasa Tysiąclecia ks.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w
Opalenicy w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące im. Prymasa Tysiąclecia ks.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w
Opalenicy wchodzące w skład Zespołu Szkół
w Opalenicy.

Zrealizowana

23.08.
2019 r.

Uchwała w sprawie stwierdzenia
przekształcenia czteroletniego Technikum w
pięcioletnie Technikum w Opalenicy
wchodzące w skład Zespołu Szkół w
Opalenicy.

Zrealizowana

23.08.
2019 r.

Uchwała w sprawie zasad i trybu zgłaszania
projektów uchwał Radzie Miejskiej w
Opalenicy w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej.

Zrealizowana

48.

49.

50.

XII/
84/2019

XII/
85/2019

XII/
86/2019

50

Nr
uchwały

Data

Treść uchwały

Informacja
o przebiegu
realizacji
uchwał

51.

XII/
87/2019

23.08.
2019 r.

Uchwała w sprawie tytułu "Honorowy
Obywatel Opalenicy".

Zrealizowana

52.

XII/
88/2019

23.08.
2019 r.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Zrealizowana

53.

XII/
89/2019

23.08.
2019 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

Zrealizowana

54.

XII/
90/2019

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
23.08.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
2019 r.
Gminy Opalenica na lata 2019-2036.

Zrealizowana

55.

XIII/
91/2019

30.09.
2019 r.

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na
działanie Burmistrza Opalenicy.

Zrealizowana

XIII/
92/2019

30.09.
2019 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia
udzielających schronienia osobom tego
pozbawionym z terenu Gminy Opalenica.

Zrealizowana

57.

XIII/
93/2019

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
wysokości stawek i warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
30.09.
oraz warunków obliczania i wypłacania
2019 r. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Opalenica.

Zrealizowana

58.

XIII/
94/2019

30.09.
2019 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
stawki opłaty od posiadania psów na rok
2019.

Zrealizowana

Zrealizowana

Zrealizowana

Lp

56.

59.

XIII/
95/2019

30.09.
2019 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
poboru podatku rolnego, podatku leśnego i
podatku od nieruchomości w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso w roku 2019.

60.

XIII/
96/2019

30.09.
2019 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

61.

XIII/
97/2019

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
30.09.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
2019 r.
Gminy Opalenica na lata 2019 – 2036.

Zrealizowana

62.

XIV/

23.10.

Zrealizowana

Uchwała w sprawie miejscowego planu
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Lp

Nr
uchwały

Informacja
o przebiegu
realizacji
uchwał

Data

Treść uchwały

98/2019

2019 r.

zagospodarowania przestrzennego dla części
miasta Opalenica w rejonie ulicy
Kasztanowej, ulicy Podzamcze i ulicy
Półwiejskiej oraz dla części wsi Kopanki w
Gminie Opalenica.

63.

XIV/
99/2019

23.10.
2019 r.

Uchwała w sprawie w sprawie zmiany
uchwały w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej Gminy Opalenica.

Zrealizowana

64.

XIV/
23.10.
100/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie w sprawie uchylenia
uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Zrealizowana

65.

XIV/
23.10.
101/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Nowotomyskiemu.

Zrealizowana

66.

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji dla publicznych i
niepublicznych przedszkoli, szkół
XIV/
23.10. podstawowych, gimnazjów oraz innych form
102/2019 2019 r. wychowania przedszkolnego prowadzonych
na terenie Gminy Opalenica przez osoby
prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobierania i
wykorzystywania.

Zrealizowana

67.

XIV/
23.10.
103/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie w sprawie zmian w
uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok
2019.

Zrealizowana

68.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
XIV/
23.10.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
104/2019 2019 r.
Gminy Opalenica na lata 2019 – 2036.

Zrealizowana

69.

XV/
04.11.
105/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
najem na czas nieokreślony gruntu
położonego w Opalenicy przy ul. 5 Stycznia
oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy najmu.

Zrealizowana

70.

XV/
04.11.
106/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

Zrealizowana

71.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
XV/
04.11.
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
107/2019 2019 r.
Gminy Opalenica na lata 2019 – 2036.

Zrealizowana
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Treść uchwały

Informacja
o przebiegu
realizacji
uchwał

XVI/
18.11.
108/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie stawek opłat za zajęcie
1m2 pasa drogowego dróg gminnych, których
zarządcą jest Burmistrz Opalenicy, na cele
niezwiązane z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Zrealizowana

XVI/
18.11.
109/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
części miasta Opalenica w rejonie ulicy
Gimnazjalnej, Poznańskiej oraz ulicy
Mostowej.

Zrealizowana

74.

XVI/
18.11.
110/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie poboru podatku rolnego,
podatku leśnego i podatku od nieruchomości
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w
roku 2020.

Zrealizowana

75.

XVI/
18.11.
111/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie stawki opłaty od
posiadania psów na rok 2020.

Zrealizowana

76.

XVI/
18.11.
112/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie stawek podatku od
nieruchomości na rok 2020.

Zrealizowana

77.

XVI/
18.11.
113/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie stawek podatku od
środków transportowych na rok 2020.

Zrealizowana

78.

XVI/
18.11.
114/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie opłaty targowej na rok
2020.

Zrealizowana

XVI/
18.11.
115/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie Programu współpracy
Gminy Opalenica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2020.

Zrealizowana

XVI/
18.11.
116/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie stwierdzenia
przekształcenia trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w
Opalenicy w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opalenicy
wchodzące w skład Zespołu Szkół w
Opalenicy.

XVI/
18.11.
117/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

Lp

72.

73.

79.

Nr
uchwały

Data

80.

81.
82.

XVI/
18.11.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
118/2019 2019 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zrealizowana

Zrealizowana
Zrealizowana
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Lp

Nr
uchwały

Data

Treść uchwały

Informacja
o przebiegu
realizacji
uchwał

Gminy Opalenica na lata 2019 – 2036.
XVII/
25.11.
119/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019.

Zrealizowana

84.

XVIII/
17.12.
120/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania
oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z
budżetu Gminy Opalenica na przedsięwzięcia
służące poprawie jakości powietrza.

Zrealizowana

85.

XVIII/
17.12.
121/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Opalenica na rok
2020.

Zrealizowana

86.

XVIII/
17.12.
122/2019 2019 r.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie
Gminnego Programu Przeciwdziałaniu
Narkomanii w Gminie Opalenica na lata 2016
- 2020.

Zrealizowana

87.

XVIII/
17.12.
123/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części
obszaru wsi Rudniki.

Zrealizowana

88.

XVIII/
17.12.
124/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Wielkopolskiemu.

Zrealizowana

89.

XVIII/
17.12.
125/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie ustalenia wykazu
wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2019 oraz ustalenia planu
finansowego tych wydatków.

Zrealizowana

90.

XVIII/
17.12.
126/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Zrealizowana

91.

XVIII/
17.12.
127/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie wniesienia wkładu
pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL"
Spółka z o. o. w Opalenicy.

Zrealizowana

92.

XVIII/
17.12. Uchwała zmian w uchwale budżetowej Gminy
128/2019 2019 r.
Opalenica na rok 2019.

Zrealizowana

93.

XVIII/
17.12.
129/2019 2019 r.

Uchwała zmieniająca w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Opalenica na lata 2019 - 2036.

XVIII/
17.12.
130/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na

83.

94.

Zrealizowana
Zrealizowana
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uchwały
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Treść uchwały

Informacja
o przebiegu
realizacji
uchwał

lata 2020 - 2036.
95.

XVIII/
17.12.
131/2019 2019 r.

Uchwała w sprawie uchwalenia uchwały
budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.

Zrealizowana

55

VII. Inwestycje i ważniejsze remonty zrealizowane w 2019 roku
I. Inwestycje jednostek
w tym:
- nowe wydatki inwestycyjne
Przebudowa drogi gminnej nr 380033P w m. Terespotockie (przebudowa
drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer.4m)
w tym:
- środki z Województwa Wielkopolskiego
- środki z budżetu gminy

10 557 271,88
2 362 550,80
336 852,08
62 812,50
274 039,58

Przebudowa drogi w m. Terespotockie

Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 380113P ul. Magnoliowej
w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną

10 209,00

56

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej
nr 380050P ul. Stanisława Staszica w m. Opalenica
Przebudowa części odcinka ul. Hetmańskiej w Dakowach Mokrych,
z nawierzchni brukowcowej na nawierzchnię z kostki betonowej
w tym:
-w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Dakowy
Mokre
-pozostałe środki z budżetu gminy

18 450,00
214 450,72
30 907,44
183 543,28

Przebudowa ulicy Hetmańskiej w Dakowach Mokrych

57

Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380087P ul. 27
Grudnia (od Placu Piłsudskiego do ul. Sienkiewicza) w Opalenicy

123 645,09

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380016P w m. Rudniki wraz z
dokumentacją techniczną - WPF

33 825,00

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380034P w m. Urbanowo (wzdłuż
cmentarza) wraz z dokumentacją techniczną
w tym:
-w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Urbanowo
(zakup płyt)
-pozostałe środki z budżetu gminy
Przebudowa nawierzchni drogi oraz chodnika przy drodze gminnej nr
380056P ul. Nowej w m. Opalenica (od ul. Dąbrowskiego do końca ulicy)
wraz z dokumentacją techniczną

38 821,26
26 828,76
11 992,50

148 784,87

Wykonanie i montaż drewnianej kładki (teren przy skwerze ul. Młyńskiej w
Opalenicy)

13 000,00

Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych z kostki betonowej w
drodze gminnej nr 380056P ul. Nowej w m. Opalenica

14 928,98

Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych z kostki betonowej w
drodze gminnej nr 380115P ul. Wodnej w m. Wojnowice

14 695,89

Utwardzenie cz. działki ewid. nr 662/1 i 662/2 przy ul. Powstańca Kozaka w
m. Opalenica (udział gminy)

59 780,00

Zmiana systemu ogrzewania lokali mieszkalnych na gazowe przy
ul.Opalińskich w Opalenicy - wykonanie przyłącza do budynku i pionu
gazowego

7 619,40

Rozbiórka budynku technicznego położonego w Opalenicy przy
ul.Zamkowej, działka nr 1228

2 000,00

Demontaż ogrodzenia terenu przy Kotłowni Miejskiej w Opalenica ul.Stefana
Żeromskiego 21A

1 000,00

Przebudowa nawierzchni parkingu przy drodze gminnej nr 380079P ul.
Adama Mickiewicza w m. Opalenica (parking przy Urzędzie Miejskim) wraz
z dokumentacją techniczną

12 300,00

Wykonanie i montaż drzwi w Urzędzie Miejskim w Opalenicy (sala ślubów i
korytarz)

33 410,00

Wykonanie i montaż rolet zewnętrznych elewacyjnych do budynku (B)

15 914,64
58

Urzędu Miejskiego w Opalenicy
Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Urbanowie - WPF

21 756,77

Wykonanie i montaż ogrodzenia panelowego przy budynku OSP w
Rudnikach

4 789,10

Wykonanie monitoringu placu, sali wiejskiej i instalacji oświetlenia altanki
biesiadnej w m.Jastrzębniki (fundusz sołecki)

5 696,58

Wykonanie monitoringu przy sali wiejskiej w Łęczycach

3 276,87

Utwardzenie terenu boiska Szkoły Podstawowej w Kopankach

39 716,45

Utwardzenie terenu boiska Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy przy ul.Farnej

70 362,19

Wykonanie i montaż 2 wiat rowerowych przy Szkole Podstawowej z
Oddziałami Dwujęzycznymi im.A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy

24 887,82

Modernizacja kotłowni w SP Porażyn (budynek w Jastrzębnikach)

47 000,00

Budowa wiaty parkingowej na terenie rekreacyjnym w Porażynie (fundusz
sołecki)

4 920,00

Zagospodarowanie terenu działki ewid. nr 1847/22 przy ul. Mickiewicza w
m. Opalenica (teren przy CKIB)

99 005,06

Utwardzenie części terenu wokół sali wiejskiej kostką brukową w Porażynie
Dworcu (fundusz sołecki)

4 054,70

Wykonanie ogrodzenia terenu przy sali wiejskiej w Uścięcicach na działce
ewid. nr 165/2
w tym:
-w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Uścięcice
-pozostałe środki z budżetu gminy

30 599,95

Wykonanie i montaż piłkochwytu przy boisku sportowym w Wojnowicach

13 330,50

- wydatki inwestycyjne kontynuowane
Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż DW 307
pomiędzy Kopankami a Porażynem Dworcem - WPF
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy - WPF
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.A. i Wł.
Niegolewskich w Opalenicy wraz z salą gimnastyczną - WPF

24 382,95
6 217,00

8 194 721,08
24 600,00
322 265,38
1 010 965,60

59

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych
wraz z salą gimnastyczną - WPF

509 413,75

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Wojnowicach wraz z salą gimnastyczną - WPF

516 296,18

Termomodernizacja Bloku Żywieniowego ZSP w Wojnowicach - WPF

153 378,36

Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Opalenicy - WPF

489 339,21

Budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Opalenicy wraz z
opracowaniem dokumentacji projektowej - WPF

286 316,19

Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Gen.K.Sosnkowskiego w
Opalenicy (starsza część budynku) - WPF

248 668,63

Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Centrum Kultury
im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy - WPF

489 741,99

Budowa sali wiejskiej w m.Urbanowo wraz z opracowaniem dokumentacji
projektowej - WPF

13 094,63

Wykonanie i montaż altanki przy sali wiejskiej w Łagwach - WPF

16 513,41

Zakup i montaż instalacji automatycznego nawodnienia w pasie zieleni przy
ul. Młyńskiej w m. Opalenica (teren przed OSP)

12 200,00

Zakup kosiarki - traktor ogrodowy w m.Kopanki (fundusz sołecki)

16 900,00

Zakup drona miejskiego z oprzyrządowaniem

49 989,59

Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Łagwach (fundusz
sołecki)
w tym:
-w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Łagwy
-pozostałe środki z budżetu gminy

26 814,00

Zakup i montaż ogrodzenia betonowego wokół sali wiejskiej w m. Porażyn
Dworzec (fundusz sołecki)
Zakup i montaż kurtyny scenicznej do Centrum Kultury i Biblioteki im.
Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy

22 436,20
4 377,80
3 936,00
39 746,85

Ogrodzenie boiska w Rudnikach (fundusz sołecki)

2 665,25

Zakup i montaż bramy wjazdowej na plac w Porażynie (fundusz sołecki)

2 730,00

Zakup i ustawienie altanki w Łęczycach na działce nr 39/1 (fundusz sołecki)

15 999,84
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Przebudowa drogi gminnej nr 380021P ul. Ogrodowa w m. Wojnowice
wraz z dokumentacją techniczną
w tym:
-w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego
wsi Wojnowice (zakup płyt)
-pozostałe środki z budżetu gminy

57 561,54
41 879,04
15 682,50

Podsumowanie inwestycji w Wojnowicach

Budowa ścieżki - chodnika z murem oporowym w ciągu rzeki Mogilnica w Opalenicy

Promenada w Opalenicy

229 548,22
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Edukacja ekologiczna w Gminie Opalenica poprzez wykonanie
ścieżki dydaktycznej w Opalenicy oraz wykonanie ogródka dydaktycznego
w miejscowości Jastrzębniki"
w tym:
-środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
-środki z budżetu gminy

57 814,61
31 185,00
26 629,61

Ścieżka dydaktyczna w Opalenicy

Zagospodarowanie terenu na płaskowyżu przy ul. Młyńskiej w m. Opalenica

68 878,25
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Kładka przy skwerze przy ulicy Młyńskiej

Budowa Opalenickiej Strefy Aktywności przy Przedszkolu Nr 2 w Opalenicy
w tym:
-środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
-środki z budżetu gminy

122 514,07
49 644,83
72 869,24

Opalenicka Strefa Aktywności

Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców
Wielkopolskich w Opalenicy - WPF
w tym:
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

3 673 969,61

3 673 969,61
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Otwarcie CKiB w Opalenicy po remoncie

Przebudowa drogi gminnej nr 380040P Opalenica ul. Strumykowa - Drapak
- Troszczyn wraz z dokumentacją techniczną
w tym:
-w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Troszczyn
(zakup płyt)
-pozostałe środki budżetu gminy

101 832,79
20 004,72
81 828,07

Utwardzenie cz. działki ewid. nr 887 przy ul. Poznańskiej w m. Opalenica wraz z dokumentacją
techniczną oraz rowerownią (teren SP Opalenica)
107 355,57
"Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury
województwa wielkopolskiego" - WPF
w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

440 158,14

440 158,14

Kino za Rogiem w Opalenicy
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Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380080P
ul. Henryka Sienkiewicza w m. Opalenica wraz z dokumentacją techniczną

147 962,83

Przebudowany chodnik przy ul. Sienkiewicza

Przebudowa nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr 380087P
ul. 27 Grudnia (od Placu Piłsudskiego do ul. Sienkiewicza) w Opalenicy

123 645,09
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Przebudowany chodnik przy ul. 27 Grudnia

II. Zakupy inwestycyjne jednostek

297 139,58

Wykupy gruntów

26 863,34

Zakup serwera z domeną Active Directory

44 869,00

Zakup i montaż wiaty przystankowej związanej z bezpieczeństwem uczniów
dowożonych do szkół w m.Porażyn -Tartak wraz z utwardzeniem terenu

19 492,97

Zakup kserokopiarki (Zespół Szkół w Opalenicy)

12 999,99

Wykup traktorka rolniczego wraz z osprzętem po upływie podstawowego
okresu umowy leasingu operacyjnego - WPF

21 932,75

Zakup i montaż instalacji automatycznego nawodnienia w pasie zieleni przy
ul.Młyńskiej w m.Opalenica (teren przed OSP)

12 200,00

Zakup kosiarki samojezdnej - traktor ogrodowy w m.Kopanki (fundusz
sołecki)

16 900,00

Zakup drona miejskiego z oprzyrządowaniem

49 989,59

Dron do walki ze smogiem
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Zakup i klimatyzacji w Domu Ludowym w Łagwach (fundusz sołecki)
w tym:
-w ramach środków wyodrębnionych z funduszu sołeckiego wsi Łagwy
-pozostałe środki z budżetu gminy
Zakup i montaż ogrodzenia betonowego wokół sali wiejskiej w m. Porażyn
Dworzec (fundusz sołecki)
Zakup i montaż kurtyny scenicznej do Centrum Kultury i Biblioteki
im.Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy

26 814,00
22 436,20
4 377,80
3 936,00
39 746,85

Ogrodzenie boiska w Rudnikach (fundusz sołecki)

2 665,25

Zakup i montaż bramy wjazdowej na plac rekreacyjny w Porażynie (fundusz
sołecki)

2 730,00

Zakup i ustawienie altanki w Łęczycach na działce nr 39/1 (fundusz sołecki)

15 999,84

III. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych:
Dotacja celowa na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica (w ramach ustawy Prawo
ochrony środowiska)
Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach na
dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

791 307,75

52 000,00

470 000,00
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Wóz bojowy dla OSP Wojnowice

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagwach na
dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej TOIHATSU M16/8 model
VE 1500

22 552,40

Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięć służących poprawie
jakości powietrza, polegających na trwałej wymianie systemu ogrzewania
lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych,
obejmującą wymianę istniejących źródeł ciepła na spełniające obowiązujące
wymogi prawne
w tym:
- środki z budżetu gminy w ramach załącznika do uchwały budżetowej
w zakresie dochodów i wydatków z ustawy Prawo ochrony środowiska
- środki z budżetu gminy poza ww. załącznikiem

246 755,35

IV. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych (§ 6220):

14 969,10

Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Biblioteki im. Powstańców Wlkp. w
Opalenicy na sfinansowanie zakupu automatu do czyszczenia podłogi

14 969,10

V. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6800):
Rezerwa celowa na wydatki majątkowe
OGÓŁEM
źródła finansowania
-środki z budżetu gminy
-środki z Województwa Wielkopolskiego
-środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
-środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

139 926,35
106 829,00

0,00
0,00
11 660 688,31
7 402 918,23
62 812,50
49 644,83
31 185,00
4 114 127,75
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Inwestycje firmy Komopal
Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne.
1. Stacje wodociągowe
L.P.
1.2.

Rodzaj inwestycji
Zakup agregatu prądotwórczego SUW Wojnowice wraz z automatyka stacji

2. Sieci wodociągowe.
L.P.

Rodzaj inwestycji

2.3.

Budowa wodociągu Łęczyce zaplecze ulicy Kolonia i Wiejska (P.W.2.5) 080-25

2.5.

Budowa sieci wodociągowej Porażyn/ Derecki/ (P.W.2.8) 080-21

2.7.

Montaż nakładek radiowych na wodomierze ze zdalnym odczytem (P.W.2.15)

2.8.

Montaż zasuw i hydrantów na terenie Gminy Opalenica (P.W.2.16)

2.10. Budowa sieci wodociągowej DN110 Porażyn (przy parku MK Domy) 080-02
2.13. Budowa sieci wodociągowej Terespotockie (Szymczak Jagoda) 080-23
2.17. Budowa sieci wodociągowej Opalenica ul. Zamkowa (Gałkowski) 080-15
2.19. Budowa sieci wodociągowej Porażyn - Opalenica 080-52
2.20. Budowa sieci wodociągowej Kopanki (Frost Agnieszka) 080-29
2.22. Budowa sieci wodociągowej Jastrzębniki (w kierunku do Łęczyc) 080-30
2.23. Budowa sieci wodociągowej Opalenica Zamkowa (Gałkowska Helena) 080-15
2.25. Budowa sieci wodociągowej Łagwy ul. Ogrodowa (Adamek) 080-34
2.28. Budowa sieci wodociągowej Opalenica ul. Energetyczna/Rolna 080-24/ 080-42

3. Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków.
L.P.
3.5.

Rodzaj inwestycji
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Opalenica ul. Kasztanowa 080-16
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Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowicach

VIII. Gospodarka odpadami
Gmina Opalenica jest członkiem Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania
Odpadów – SELEKT” ul. Kościańskie Przedmieście 2B w Czempiniu, którego celem jest wspólne
wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych
do
utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki
odpadami. Koszt związany z członkostwem w Związku, w roku 2019 wyniósł 32.790,00 zł.
Na terenie Gminy Opalenica zadanie związane z odbiorem odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych powierzone zostało Przedsiębiorstwu
Wielobranżowemu LS – Plus Sp. z o.o., które zostało wybrane w drodze przetargu na lata 2016 –
2019. Dodatkowo mieszkańcy gminy mogli oddawać odpady
do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się w miejscowości Troszczyn nr 42, oraz
elektroodpady do Elektropunktu, znajdującego się w Opalenicy przy
ul. 3 Maja.
Właściciele nieruchomości zobowiązani byli do wyposażenie nieruchomości w pojemniki
na odpady zmieszane, zaś do zbiórki selektywnej wydawane były worki na papier, szkło, tworzywa
sztuczne i odpady zielone. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami, dwa razy w roku
odbierane były z terenu nieruchomości odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi była zróżnicowana i jej wysokość zależała od
zadeklarowanego sposobu oddawania odpadów.
Wg danych na dzień 31.12.209 r. liczba mieszkańców gminy Opalenica wyniosła 16 099 osób,
natomiast liczba osób zgłoszonych wg deklaracji wyniosła 14758.
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Ilość odpadów wytworzonych przez mieszkańców gminy i oddanych w 2019 r., wyniosła 7194,72
Mg, z czego:
- 5157,740 Mg zmieszane,
- 984,01 Mg ulegające biodegradacji,
- 23,22 Mg papier i tektura,
- 356,38 Mg tworzywa sztuczne,
- 283,32 Mg szkło,
- 343,33 Mg odpady wielkogabarytowe,
- 13,22 Mg sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- 3,63 Mg zużyte opony,
- 0,336 Mg leki,
- 29,53 Mg pozostałe

IX. Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa. Realizacja uchwał rady
miejskiej.
Uchwała Nr LIX/360/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w
posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp.
z o.o. w Opalenicy.
Plan opracowany przez Przedsiębiorstwo na okres od 1 marca 2018 r. do 30 września
2021 r., zakłada przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne.
Uchwała sukcesywnie realizowana, w zakresie przedsięwzięć zaplanowanych w roku 2019,
zrealizowana w pewnym stopniu.

Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Opalenica”. Celem ww. uchwały, a zarazem Programu było zmniejszenie populacji bezdomnych
zwierząt na terenie gminy Opalenica, tym samym zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.
Program zawierał ogólne wytyczne dotyczące zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez współpracę ze schroniskiem dla zwierząt,
lekarzami weterynarii i strażą miejską.
Na realizację zadań wynikających z
Programu w roku 2019 zaplanowano 60.500,00 zł. Koszt wykonanych zadań związanych z opieką
nad bezdomnymi zwierzętami w roku 2019 wyniósł 55 455,80 zł.
Na podstawie uchwały nr LX/374/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania
dotacji celowej z budżetu Gminy Opalenica spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, w roku 2019 udzielono dotacji na bieżące utrzymanie
wód i urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Opalenica w wysokości:
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Gminnej Spółce Wodnej „Zlewni Mogilnic” w Opalenicy - 39.000,00 zł,
Spółce Drenarskiej Łęczyce – 9.000,00 zł.

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia
dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na
terenie gminy Opalenica dla Gospodarstw domowych, w ramach taryfowych Grup K1, K2, K3, K4,
K5, K6, K7, K8, K9, K10 odbiorców usług odprowadzających ścieki – okres obowiązywania od
1.01.2019 r. do 31.012.2019 r.
Dopłata do ceny, ścieków odprowadzanych kanalizacją sanitarną, ustalonej w taryfie
dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Opalenica, dla
gospodarstw domowych, przekazywana jest przedsiębiorstwu wodno-kanalizacyjnemu.
W 2019 roku dopłata wyniosła 279.994,42 zł .

Uchwała nr LXVII/404/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Opalenica.
Uchwała określa ogólne zasady, tryb udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania. Celem jej jest
rozwiązanie gospodarki ściekowej poprzez systemy indywidualne w miejscowościach,
w
których budowa kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona. W 2019 r. dotacje
wyniosły 52.000,00 zł.

Uchwała NR V/43/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zasad i
trybu udzielenia oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Opalenica na
przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza.
Uchwała określa ogólne zasady, tryb udzielania dotacji oraz sposób jej rozliczania. Celem jej jest
poprawa jakości powietrza w Gminie Opalenica poprzez wymianę systemów ogrzewania lokali
mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, na spełniające obwiązujące
wymogi prawne. W 2019 r. suma dotacji wyniosły 246.755,35 zł.

Uchwała NR XVIII/120/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r.
w
sprawie zasad i trybu udzielenia oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy
Opalenica na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza.
Celem jej jest uproszczenie procedury przyznawania i rozliczania dotacji.
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X. Ważniejsze zadania komunalne zrealizowane w 2019 roku

Oświetlenie:
Zamontowano lampy solarne i hybrydowe:
1. 15 lamp solarnych: w Opalenicy (pasaż Chrzanowskiego - 5 szt. i ul. Świerkowa - 5 szt)
oraz Kopanki – 5 szt. Koszt lamp: 64.200,00 zł brutto.
2. 2 lampy hybrydowe w Rudnikach. Koszt lamp: 16.230,00 zł brutto.
Koszt całkowity wyniósł: 94.630,00 zł brutto, w tym:
lampy: 80.430,00 zł brutto,
transport: 2.300,00 zł brutto,
montaż:11.900,00 zł brutto.
Dostawcą była firma Ekosolary, Ireneusz Jóźwik, al. Wojska Polskiego 46/5, 62-800 Kalisz.

Oświetlenie na Pasażu Chrzanowskiego

Ochrona środowiska:
Melioracje wodne – udzielono dotacji na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
melioracji szczegółowej na terenie gminy Opalenica w wysokości:
•

Gminnej Spółce Wodnej „Zlewni Mogilnic” w Opalenicy - 39.000,00 zł
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•

Spółce Drenarskiej Łęczyce – 9.000,00 zł.
Gospodarka odpadami

•

odebrano 82,26 Mg odpadów zawierających azbest od osób fizycznych, właścicieli
nieruchomości z terenu gminy Opalenica i przetransportowano na uprawnione składowisko,
za kwotę 30.916,60 zł brutto,

•

wykonano monitoring nieczynnego składowiska odpadów w Jastrzębnikach za kwotę
6.526,38 zł brutto.

•

Raporty z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Opalenica za lata 20152016, 2017-2018 - 3 690,00 zł brutto,

•

Wprowadzenie danych do rejestru KOBiZE – 4.000,00 zł

•

Ochrona powietrza:

•

udzielono 54 dotacji celowych na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza,
polegające na wymianie systemów ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków
mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, na spełniające obwiązujące wymogi prawne,
w wysokości 246.755,35 zł;

•

zakupiono drona miejskiego z oprzyrządowaniem
pomiarowy za kwotę 3.856,05 zł ;

•

zakupiono kamerę termowizyjną FLIR za kwotę 9.999,90 zł.

za kwotę 49.989,59 zł

i moduł

Rolnictwo i łowiectwo:
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – udzielono 13 dotacji celowych
na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Opalenica w wysokości 52.000,00 zł.

XI. Wydział Infrastruktury Drogowej i Zieleni
W roku 2019:
- Wydano 216 decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia
infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego (zgodnie z ustawą o drogach publicznych),
- Wydano 25 decyzji na lokalizację zjazdu indywidualnego oraz publicznego (zgodnie z
ustawą o drogach publicznych),
- Wydano 117 decyzje na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (zgodnie z ustawą o
drogach publicznych),
- Wydano 71 postanowień uzgodnień projektów decyzji o warunkach zabudowy (zgodnie z
ustawą o drogach publicznych),
- Wpłynęło 133 wnioski na wycinkę drzew i krzewów,
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- Złożono 17 wniosków do Starostwa Powiatowego o wycinkę drzew.
W roku 2019 podjęto uchwałę o znaczeniu lokalnym, dokonując zmiany stawek za zajęcie pasa
drogowego, dla urządzeń telekomunikacyjnych. Obecne stawki obowiązują uchwałą Nr
XVI/108/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcia 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest
Burmistrz Opalenicy, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
– Rozwój sieci telekomunikacyjnych o coraz wyższej przepustowości jest niezbędny
do
korzystania z zaawansowanych usług cyfrowych, stanowi koło zamachowe innowacji
i
przekłada się na wzmocnienie konkurencyjności gospodarki i poziom życia obywateli. Dlatego tak
ważne jest stworzenie lepszych warunków dla inwestycji w szybkie sieci telekomunikacyjne, w
tym poprzez wprowadzenie niezbędnych zmian prawnych. Z dniem 25 października 2019 r. weszły
w życie zmiany niektórych postanowień ustawy o drogach publicznych, które objęły m.in.
obniżenie maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń
infrastruktury telekomunikacyjnej.
Zieleń:
Tereny zieleni miejskiej zajmują powierzchnie ok. 34 ha. Tereny, które są objęte koszeniem
to powierzchnia około 12 ha. Prace związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej
wykonywane są przez 17 pracowników gospodarczych, zatrudnionych przez Urząd Miejski. Na
bieżąco są wykonywane takie zadania jak:
- koszenie terenów zieleni miejskiej,
- zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej,
- dokonywanie nasadzeń kwiatów w donicach i gazonach,
- dokonywanie nasadzeń krzewów i kwiatów na skwerach i rondach,
- pielęgnacja żywopłotów,
- utrzymywanie miasta i terenów wiejskich w czystości,
- zakup, montaż i bieżące utrzymanie w czystości ławek, koszy na terenie gminy,
- ustawienie (na okres świąt) i dekorowanie choinek,
- naprawa bieżących ubytków na drogach gminnych miejskich oraz zamiejskich,
- w okresie letnim podlewanie kwiatów w donicach i gazonach,
- montaż znaków drogowych pionowych oraz kontrola ich stanu oraz malowanie
oznakowania poziomego.
W roku 2019 na zakup drzew i materiałów związanych z nasadzeniami zastępczymi przeznaczono
około 50.000,00 zł.
W ramach urozmaicenia terenów zielonych została zakupiona kurtyna wodna, która w okresie
letnim służy również jako ochłodzenie dla mieszkańców.
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XII. Planowanie Przestrzenne, Architektury i Budownictwa
Przeprowadzono postępowania administracyjne i wydano 132 decyzji o ustaleniu warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu o łącznej powierzchni 218,2 ha, w tym:
- 51 decyzji dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 3 decyzje dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- 5 decyzji dla zabudowy usługowej,
- 70 decyzji dla innej formy zabudowy i zagospodarowania terenu.
Przeprowadzono postępowania administracyjne i wydano 18 decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego o łącznej powierzchni 5,7ha.
Przeprowadzono postępowania administracyjne i wydano 37 postanowień opiniujących wstępne
projekty podziałów nieruchomości
Prowadzono procedurę planistyczną dla 11 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Uchwalono 5 miejscowych plany zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni 11 ha.
Podjęte działania planistyczne w 2019 r..
Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar
w rejonie ulic: Poznańskiej, Parkowej, Łąkowej oraz toru kolejowego i rzeki Mogilnicy
w Opalenicy,
- Uchwała nr VII/59/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Troszczyn
oraz części obszaru miasta Opalenica w rejonie ul. Strumykowej,
- Uchwała nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 października 2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w
rejonie ulicy Kasztanowej, ulicy Podzamcze i ulicy Półwiejskiej oraz dla części wsi Kopanki w
Gminie Opalenica,
- Uchwała nr XVI/109/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 18 listopada 2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w
rejonie ulicy Gimnazjalnej, Poznańskiej oraz ulicy Mostowej,
- Uchwała nr XVIII/123/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Rudniki.
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Działania planistyczne w trakcie procedury:
- Realizacja Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i
Gminy Opalenica” w oparciu o Uchwałę wywołującą Nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w
Opalenicy z dnia 30.11.2015 r.,
- Realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łęczyce
w oparciu o Uchwałę wywołującą nr LXI/369/2018 z dnia 28.03.2018 r.,
- Realizacja miejscowego planu w oparciu o Uchwałę wywołującą nr III/27/2018 Rady Miejskiej w
Opalenicy z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Sielinko
w Gminie
Opalenica,
- Realizacja miejscowego planu w oparciu o Uchwałę wywołującą nr VII/60/2019 Rady Miejskiej
w Opalenicy z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie Osiedla Centrum i ul.
Henryka Sienkiewicza,
- Realizacja miejscowego planu w oparciu o Uchwałę wywołującą nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej
w Opalenicy z dnia 26 czerwca 2019 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Energetycznej,
Kasztanowej, Strumykowej i Parkowej,
- Realizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony
przy Rondzie – skrzyżowaniu ulicy 5 Stycznia i Drogi Zachodniej w Opalenicy” zgodnie z Uchwałą
wywołującą Nr XLII/263/2017 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 09.05.2017 r.

XIII. Działalność gospodarcza i zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dowody osobiste
W 2019 r. Burmistrz Opalenicy wydał 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 12 zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
W 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Opalenicy złożono 103 wnioski o wpis przedsiębiorcy
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
W 2019 r. wydano 1223 dowodów osobistych.

XIV. Statystyki Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
W roku 2019 wydano:
- 51 decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości;
- 18 zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach stanowiących
własność Gminy Opalenica (z wyłączeniem dróg) urządzeń technicznych;
- 227 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu
zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności;
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- 28 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.
Zawarto:
- 29 umów najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych;
- 27 umów użyczenia nieruchomości gminnych;
Przeprowadzono:
- procedurę wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne dla 6 działek
ewidencyjnych;
- procedurę sprzedaży 7 nieruchomości gminnych.
W roku 2019 przyjęto uchwałę „w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od
wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu
zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy Opalenica”.
- z możliwości wniesienia opłaty jednorazowej z udzieleniem bonifikaty w 2019 r. skorzystało 82
użytkowników wieczystych.

XV. Statystyki Wydziału Finansowego – Referatu podatków i opłat lokalnych
W roku 2019 wydano:
- 542 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2019;
- 5439 decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz
łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2019;
- 369 decyzji zmieniających wysokość podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego w trakcie roku 2019;
- 3 decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku rolnym oraz w podatku
od nieruchomości od osób prawnych;
- 156 decyzji określających wysokość zobowiązania w opłacie od posiadania psów na rok 2019;
- 10 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych
na rok 2019;
- 5 decyzji w sprawie zwrotu opłaty skarbowej;
- 7 decyzji w sprawie przyznania ulgi z tytułu zakupu gruntu;
- 1 decyzję w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej;
- 1 decyzję w sprawie umorzeniu podatku rolnego;
- 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz
podatku leśnego wraz z odsetkami za zwłokę;
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- 78 zaświadczeń o stanie majątkowym;
- 86 zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
- 116 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości.
W roku 2019 dokonano prawidłowości złożonych deklaracji przez osoby prawne i osoby fizyczne
pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym w następującej ilości:
- 185 sztuk w podatku od środków transportowych;
- 10 sztuk w podatku leśnym;
- 40 sztuk w podatku rolnym;
- 200 sztuk w podatku od nieruchomości.

XVI. Statystyki Urzędu Stanu Cywilnego w Opalenicy
1. Sporządzone akty urodzenia w tym:
- dzieci urodzone za granicą (transkrypcje)

16

- uznanie ojcostwa dziecka

28

2. Sporządzone akty małżeństwa, w tym:
- konkordatowe (śluby kościelne)

37

- cywilne

27

- zagraniczne (transkrypcje)

4

3. Sporządzone akty zgonu, w tym
- na terenie Gminy Opalenica
- zgon za granicą

141
0

4. Ilość para małżeńskich oznaczonych medalami za długoletnie pożycie małżeńskie: 29

79
Złote Gody - uroczystość w Hotelu Remes Sport&Spa

5. Zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, w tym:
- śluby cywilne

31

- śluby konkordatowe

38

6. Wydano łącznie 1 761 odpisów stanu cywilnego, w tym:
- odpisów skróconych
- odpisów zupełnych
- odpisów wielojęzycznych

1 536
163
62

7. Migracja aktów z ksiąg papierowych do elektronicznego rejestru stanu cywilnego (poprzedza
każdą czynność dokonywaną w USC po 1 marca 2015 r.) 687
8. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń (m. in. o stanie cywilnym, o zdolności do zawierania
małżeństwa, powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa itp.). 102

Nowa Sala Ślubów w Urzędzie Miejskim w Opalenicy
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XVII. Oświata i Edukacja
Stan organizacji placówek oświatowych.
W roku 2019 gmina Opalenica była organem prowadzącym dla wymienionych poniżej placówek
oświatowych:
•

Przedszkola Nr 1 w Opalenicy,

•

Przedszkola Nr 2 w Opalenicy,

•

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w
Opalenicy,

•

Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych,

•

Szkoły Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Rudnikach,

•

Szkoły Podstawowej w Porażynie,

•

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojnowicach,

•

Zespołu Szkół w Opalenicy, w skład którego wchodzą następujące szkoły:

•

Liceum Ogólnokształcące im. Prymasa Tysiąclecia ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w
Opalenicy,

•

Technikum w Opalenicy,

•

Branżowa Szkoła I stopnia w Opalenicy,

•

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opalenicy.

Ponadto w Gminie działały dwie szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez Stowarzyszenia
– „Mali – Wielcy” w Kopankach i „Rodzice - Dzieciom” w Urbanowie oraz przedszkole
niepubliczne „Akademia Maluchów” prowadzone przez Sp. z o.o. „NAUKA PLUS „ z Grodziska
Wlkp.
Łączna liczba uczniów i dzieci przedszkolnych uczęszczających do placówek oświatowych na
terenie Gminy Opalenica w roku 2019 wynosiła średnio 2872. W powyższych jednostkach stan
zatrudnienia nauczycieli i obsługi stanowił liczbę ok. 410 osób.
Prowadzenie szkół jest finansowane z części ogólnej subwencji oświatowej. Jednak otrzymywana
kwota nie finansuje wszystkich wydatków szkół i gmina musi w znacznym stopniu
dofinansowywać szkoły. Zadaniem własnym gminy jest prowadzenie przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych, dowozu uczniów do szkół, stołówek i świetlic. Na te zadania gmina zabezpieczyła
wydatki we własnym budżecie.
Gmina Opalenica realizuje zadania oświatowe wynikające z ustawy o systemie oświaty i
rozporządzeń wykonawczych poprzez zabezpieczenie działalności przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjum, a także zapewnia dostępność do edukacji dla uczniów
niepełnosprawnych, finansując dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy
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Realizowane projekty unijne w Gminie Opalenica związane z oświatą.

Projekt „Opalenicka Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych”
Opalenicka Kolokagathia - Rozwój, Kompetencje, Aktywność

Realizowane projekty w poszczególnych szkołach i przedszkolach w Gminie Opalenica

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy
Wybrane projekty i przedsięwzięcia realizowane w szkole:
•

Projekt ,,Od grosika do złotówki"- klasy 2

•

Program edukacyjny: „Akademia Bezpiecznego Puchatka”- klasy 1

•

Projekt Ekologia (Klimatyczna Klasa). Jak chronić środowisko?- klasa 3c

•

Projekt,, KoderJunior – Szkoła Mistrzów Programowania’’ – kontynuacja- klasy 1-3

•

Uniwersytet Dzieci- Mali Detektywi- klasy 2c,3b i 1d.

•

Projekty z UNICEF - cała społeczność szkolna

•

Program antynikotynowy ,,Bieg po zdrowie”- klasy 4

•

Program Edukacji Ortograficznej- cała społeczność szkolna

•

Projekt Spotkania z Chotomską- projekt dla klas I we współpracy z CK i B w Opalenicy-październik 2019 – luty 2020

•

Projekt Mały Medyk- wybrani uczniowie klasy 6,7

•

Program Szkoła z Klasą edycja 2019/2020- cała społeczność szkolna

•

Program „Uczeń bezpieczny w sieci”. - cała społeczność szkolna

•

Program: „Śniadanie daje moc- cała społeczność szkolna

•

15.Program: „Mleko w szkole” - klasy 0-3

•

Program: „Owoce i warzywa w szkole”- klasy 0-3

•

Program ,,Trzymaj Formę”- klasy 4-8

•

Program „Mamo, tato co wy na to”- klasy 0-3

•

Program profilaktyczny- profilaktyka uzależnień ,, NOE" (klasy 5 i 6) i ,,Cukierki" (klasy 3)
– w ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

•

Program „Uczeń bezpieczny w sieci”- cała społeczność szkolna

•

Projekt-“Zdrowo jem, więcej wiem” - klasa 1
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•

Projekt-“Enigma”- kl. 6 “P-Przedsiębiorczy; K-Kreatywny; O-Odpowiedzialny" ,

•

“Jeszcze NIE”

•

Projekt-“Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...”, czyli zaginęła liczba pi

•

Projekt-Lokata bankowa czy inna forma oszczędzania pieniędzy?

•

,,Cisze proszę”

•

Program społeczno-edukacyjny AUTOSTRADA DO SZKOŁY

•

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE 1918/1919. PAMIĘTAMY!‘

•

Projektu Rok dla Afryki- wszystkie dzieci nasze są

•

Projekt KODERJUNIOR- Szkoła Mistrzów Kodowania

•

Program UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ

•

udział uczniów w Nocy Naukowców na Politechnice Poznańskiej w ramach Kółka
badawczo- turystyczno –rekreacyjnego. Każdego roku w tym samym czasie – w ostatni
piątek września – w setkach miast odbywają się imprezy popularno-naukowe i rozrywkowe
pod hasłem: Researchers’ Night. Program zawiera konkursy, eksperymenty i warsztaty

•

cykliczne spotkania od 12 września 2019 roku, uczniowie klas 0-III uczestniczą w
koncertach z cyklu ,,KULTURKA”,

•

udział w ogólnopolskiej akcji ,,Narodowe Czytanie” pod patronatem Prezydenta RP,

•

coroczny udział w październiku w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia,

•

udział w akcji zbierania karmy , koców dla Schroniska w Przyborówku koło Szamotuł oraz
do Schroniska „Zwierzakowo” w Posadówku,

•

uczniowie ze szkoły już po raz kolejny wzięli udział w organizowanej przez WOŚP
ogólnopolskiej akcji Bicia Rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowooddechowej,

•

Tydzień Europejskich Języków Obcych

•

warsztaty językowe Euroweek

•

udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”, którego celem było
upamiętnienie postaci i wydarzeń ważnych dla Rzeczypospolitej, a w szczególności Naszej
Małej Ojczyzny. Uczniowie począwszy od oddziałów przedszkolnych a skończywszy na
ósmoklasistach wraz ze swoimi nauczycielami, wychowawcami odwiedzili miejsca pamięci
na terenie naszego miasta, porządkowali groby, składali kwiaty i palili znicze w hołdzie
niezwykłym ludziom, którzy tworzyli historię tak Polski, jak i regionu.

Osiągnięcia uczniów w zawodach i konkursach:
•

I Miejsce w kategorii Klas V w Powiatowym Konkursie Ortograficznym

•

I miejsce w wyścigu kolarskim MTB.
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•

2 miejsce w Rejonowym Konkursie Językowym dla klas 3 Gimnazjum oraz klas 7 i 8 Szkół
Podstawowych, organizowanym przez ZS Opalenica, który odbył się 22 marca.

•

11 finał Powiatowego Konkursu Matematycznego „Matematyka u Kopernika”, który odbył
się 12 marca 2019r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Nowym
Tomyślu przyniósł sukces naszym uczniom. I miejsce i III miejsce

•

tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego organizowanego przez Kuratorium
w Poznaniu.

•

laureata II edycji konkursu przyrodniczego Science – lubię to!. Podczas finału, który odbył
się na Wydziale Biologii UAM spotkało się 19 młodych adeptów nauk ścisłych, którzy
awansowali do niego z etapu szkolnego. Naszą szkołę reprezentował Kacper z klasy 8a oraz
Igor z klasy 7a.Kacper uzyskał tytuł l i otrzymał zaproszenie na cykl wykładów i
warsztatów na Wydziale Biologii natomiast Igor otrzymał wyróżnienie.

•

2 finalistów i 2 laureatki XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu
Wielkopolskim.

•

Zespół PEREŁKA- laureat Festiwalu Młodego Teatru Wielkopolski DZIEŃ DOBRY
SZTUKO oraz zwycięzca Przeglądu Małych Form Teatralnych TEATR W WALIZCE.

•

2 uczennice Laureatami XI edycji
Wielkopolskim!

•

III miejsce w XVI Konkursie Wiedzy o Powiecie Nowotomyskim.

•

I miejsce - Drużynowe Mistrzostwa Województwa w Biegach Przełajowych

•

UKS BRAWO-I miejsce w kategorii HIP HOP oraz STREET DANCE SHOW małe grupy
młodzieżowców

•

II miejsce w kategorii HIP HOP Small Group Adlut podczas Pucharu Świata w Uniejowie
było zdobycie

•

Osiągnięcia Klubu Sportowego Opalenica Dance Studio Podczas Mistrzostw Świata
w Tańcu Sportowym:

Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu

HIP HOP Formation Junior –1 miejsce
Hip Hop solo kadetów kobiet – 5 miejsce
Hip Hop duo – 2 miejsce
Street Dance Show Solo – 1 miejsce
Street Dance Show Duo – 2 miejsce
Wygrana w HIP HOP Battel – new generation
Wygrana w HIP HOP Battel- rising stars
Wygrana w BREAK Battel – rising stars
•

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego- laureatka
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•

XXXV Wojewódzki Konkurs Recytatorski dla Uczniów Szkół Podstawowych w Poznaniufinalistka

•

II Miejsce wśród dziewięćdziesięciu nadesłanych prac w kategorii klas VII – VIII
w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym ,,Cztery Pory Roku”- Podsumowanie ósmej
edycji Wielkopolskich Dni Energii oraz wręczenie nagród odbyło się 04 września 2019 r.
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

•

finalista w krajowym 19. Ogólnopolskiego Konkursu Twórczego Używania Umysłu
WYSPA ZAGADEK 2019, który odbywał się w Szkole Podstawowej nr 43 w Gdyni

•

II miejsce i zakwalifikowanie się do ogólnopolskiego finału X edycji Konkursu
Informatycznego AVATAREK organizowanego dla szkół podstawowych

•

5.XIII WIELKOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY ,,II wojna światowa - kampania
wrześniowa"- etap wojewódzki - 4 uczniów

•

Przybycie senatora Rzeczpospolitej Polskiej Jana Filipa Libickiego, który podsumował
V edycję konkursu „List do Taty”. Ogólnopolski konkurs, w którym dzieci miały napisać list
do swoich ojców- 17 osób zostało nagrodzonych

•

Dzieci z oddziałów przedszkolnych wzięły udział w konkursie „Pierwszy Dzień Wiosny
z Pszczołą” , organizowany przez SGGW Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji
Przyrodniczo- Leśnej w Rogowie oraz Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi, który
odbywa się w ramach włączania się Leśnego Zakładu Doświadczalnego w akcję wsparcia
ochrony zapylaczy oraz organizacji I Międzynarodowych Targów Pszczelarskich w Hali –
APIRogów 2020. Przedszkolaki miały za zadanie przygotować ,,zapylaczowe przebranie”,
ukazujące charakterystyczne elementy wyglądu owadów zapylających (pszczoła, trzmiel,
motyl).

•

4. I m. w wojewódzkich sztafetowych biegach przełajowych uczniów klas 7-8

•

5. PUCHAR POLSKI W TAŃCU SPORTOWYM PZTSport RADZYMIN 2019.- I miejsce
MINI FORMACJA OKEY Souls w kategorii Street Dance show młodzieżowców, II miejsce
MINI FORMACJI OKEY SOULS w kategorii HIP HOP młodzieżowcy
I miejsce duety młodzicy
IV miejsce solo młodzicy
VI miejsce solo młodzicy
V miejsce duety kadeci
VII miejsce duety kadeci

•

dwa I miejsca w I Grand Prix Wielkopolski Kadetów w Czempiniu zdobyła w tenisie
stołowym Młodzików.

•

I miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Szkół Podstawowych w MTB – Tarnowo
Podgórne

•

I miejsce w XVI maratonie MTB – Wieleń– w kategorii rocznik 2009-2007.

•

II m. W wojewódzkich biegach ulicznych w Poznaniu na Malcie,
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•

I miejsce Mistrzostwa Polski w Olszynie k/Wrocławia w sztafetowych biegach
przełajowych

•

III miejsce w Wielkopolsce, w kategorii żaczki w rankingu Wielkopolskiego Związku
Kolarskiego.

•

I miejsce (TYTUŁ MISTRZA WIELKOPOLSKI) w halowej piłce nożnej 20.02.20 kl. 7-8

Szkoła Podstawowa w Porażynie
Wybrane projekty i przedsięwzięcia realizowane w szkole:
•

Program „Mały Medyk” organizowany przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, w którym
wzięło udział 50 uczniów z klasy III, IV i V – dzieci uczestniczyły w zajęciach
wykładowych dotyczących nauki zdrowiu prowadzonych przez wykładowców uniwersytetu
oraz w zajęciach warsztatowych z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, natomiast
rodzice skorzystali z warsztatów z psychologiem na temat problemów w wychowywaniu
dzieci. Ponadto uczniowie w ciągu całego roku realizowali projekt badawczy na temat
odżywiania młodego człowieka i za jego prezentację otrzymali wyróżnienie;

•

Projekt „Zakładamy przyszkolny ogródek z roślinami miododajnymi” skierowany
do uczniów z klas I-III – uzyskany w drodze konkursu organizowanego przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach którego szkoła
otrzymała środki finansowe na założenie ogródka na terenie przyszkolnego sadu przy
budynku szkolnym w Jastrzębnikach. Uczniowie w ramach innowacji pedagogicznej
prowadzonej w szkole aktywnie uczestniczyli w pracach przy sadzeniu i wysiewaniu roślin,
pielęgnowaniu ich, obserwacji wzrostu - w zależności od zapewnionych im warunków.

•

Szkoła była organizatorem:

- Gminnego Konkursu Wiedzy Ekologiczno-Przyrodniczej dla uczniów z klas I-III z gminy
Opalenica;
- Gminnego Pleneru Malarskiego dla uczniów z klas I-III z gminy Opalenica;
- Gminnego konkursu poetyckiego dla uczniów z klas IV-VIII
W zorganizowanych na terenie szkoły wydarzeniach wzięło udział łącznie 126 uczestników ze
wszystkich szkół podstawowych z gminy Opalenica.

Osiągnięcia uczniów w zawodach i konkursach:
•

Uczniowie wzięli udział we wszystkich gminnych konkursach przedmiotowych,
przeglądach artystycznych i zawodach sportowych, niejednokrotnie ciesząc się z laureatów,
zajmując czołowe miejsca na podium, i otrzymując wyróżnienia. W powiatowym konkursie
ortograficznym uczennica naszej szkoły zajęła II miejsce.
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Szkoła Podstawowa im. A. i Wł. Niegolewskich w Rudnikach
Wybrane projekty i przedsięwzięcia realizowane w szkole:
•

Mały Medyk – we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu

•

Wolontariat Misyjny- adopcja szkoły na kolejny rok

•

projekt,, Moje spotkania biblioteczne”- we współpracy z CKiB w Opalenicy

filia Rudniki
•

Mam kota na punkcje mleka- projekt dla klas I-III

•

Trzymaj formę- projekt profilaktyczny

•

Ratujemy i uczymy ratować

•

Bezpiecznie w szkole i poza nią

•

Cyfrowa Szkoła

•

OK. zeszyt

•

Projekt ,,Człowiek najlepsza inwestycja”

•

projekt ,,Lapbokowa przygoda”

•

projekt,, Posiłek w szkole i w domu”

•

program ,,Szkolny Klub Sportowy”

•

Regionalny Program Zdrowotny- Hej słyszysz”

•

Kino szkoła- kino przedszkole

Osiągnięcia uczniów w zawodach i konkursach:
•

III nagroda w ogólnopolskim konkursie: Pokażcie mi Waszą małą Alma Mater- nagroda
wycieczka do Zakopanego – wycieczka w kwietniu 2019r.

•

III miejsce w archidiecezjalnym konkursie plastyczno -multimedialnym pt: Maryjo Tyś
naszą Hetmanką i najlepsza Matką. Konkurs zorganizował poznański oddział Akcji
Katolickiej.

•

III miejsce w archidiecezjalnym konkursie plastyczno -multimedialnym pt: Maryjo Tyś
naszą Hetmanką i najlepsza Matką. Konkurs zorganizował poznański oddział Akcji
Katolickiej.

•

II miejsce w powiatowym konkursie plastycznym „Policja kiedyś- Policja dziś”.

•

I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym „Policja kiedyś- Policja dziś”.

•

V miejsce w powiatowym konkursie Wiedzy Religijnej

•

wyróżnienie w powiatowym konkursie Powiatowy Konkurs Plastyczny „ Bezpiecznie na
wsi mamy: maszyna pracuje a dziecko obserwuje.
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Szkoła Podstawowa w Dakowach Mokrych
Wybrane projekty i przedsięwzięcia realizowane w szkole:
•

"Ratujemy i uczymy ratować" WOŚP

•

Cała Polska czyta dzieciom

•

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan „Pomnik, który poruszył nasze serca”

Osiągnięcia uczniów w zawodach i konkursach:
•

III miejsce w Powiatowych Biegach Przełajowych – indywidualnie,

•

I miejsce w Powiatowym Konkursie Religijnym im. Hanny Weber – Matka Boska
Częstochowska,

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojnowicach
Wybrane projekty i przedsięwzięcia realizowane w szkole:
•

Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 – dwa wyróżnienia na projekt badawczy

•

Mały Medyk UAM – I miejsce w województwie na projekt badawczy

•

Szkolny Klub Sportowy

•

Szkoła do Hymnu

•

Opatrunek na ratunek

•

Pamiętamy

•

Bohateron

•

Przerwany Marsz

•

UNICEF Szkoła z prawami dziecka

•

Zrób z nami szpikową paczkę

•

Adoptuj Szkołę

•

Akcja „Czary mary okulary

•

Projekt „Koleje Wolności 1918-2018 – Podróże szlakami Powstania Wielkopolskiego”.

•

Akcja „Jak nie czytam ,jak czytam”

•

Międzynarodowy projekt „Krokus”

Osiągnięcia uczniów w zawodach i konkursach
•

Powiatowy Konkurs Ortograficzny II m
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•

Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju Młodzieży Dz II m

•

Mistrzostwa Powiatu w Piłkę Ręczną Dziewcząt II m

•

Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju Dzieci

CH II m

•

Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju Dzieci

Dz III m

•

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Dzieci CH III m

•

Ogólnopolski Reymontowski Turniej Unihokeja CH II m

•

Wielkopolski Turniej Orlika w Koszykówce Dz IV m

Przedszkole nr 1 w Opalenicy
Wybrane przedsięwzięcia i osiągnięcia realizowane w przedszkolu:
•

pozyskanie środków finansowych z WFOSiGW w wysokości 29 580,zł na budowę ścieżki
ekologicznej na przedszkolnym placu zabaw,

•

prowadzenie innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji ekologicznej pod hasłem „Cztery
żywioły”,

•

osiąganie znaczących efektów w pracy z dziećmi z określonymi dysfunkcjami rozwojowymi
(np. dzieci z niedosłuchem, niepełnosprawnościami sprzężonymi, organizacja nauczania
indywidualnego) dzięki prowadzeniu zajęć dodatkowych w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci wymagających wsparcia; duże zadowolenie
rodziców z osiąganych postępów ich dzieci.

•

zatrudnianie nauczycieli, których kwalifikacje pozwalają na prawidłową realizację
Podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zapewniają warunki do
wspierania prawidłowego rozwoju dla dzieci wymagających dodatkowego wsparcia –
logopedia, terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika, diagnoza

•

zajęcie czołowych miejsc w Gminnych Biegach Osiedlowych

•

udział w gminnych konkursach i przeglądach – zdobycie czołowych miejsc oraz wyróżnień
(Olimpiada przedszkolna, Festyn Parafialny, itp.)

•

rozbudzenie u dzieci poczucia empatii i tolerancji wobec starszych (Spotkanie z
emerytowanymi pracownikami przedszkola z okazji DEN,)

•

udział w przedświątecznych zbiórkach słodyczy we współpracy z OPS Opalenica

Przedszkole nr 2 w Opalenicy
•

Wybrane przedsięwzięcia i osiągnięcia realizowane w przedszkolu:

•

projekt edukacyjny ,,Pszczoły’’

•

projekt edukacyjny ,,Czyste powietrze”
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•

projekt edukacyjny,, Bawimy się w teatr”

•

projekt edukacyjny,, Mamo, Tato co Wy na to’’

•

udział w akcji społecznej ,,Smog nie jest ok.’’

•

cykl spotkań z ciekawymi ludźmi(policjant, fizjoterapeuta, elektryk, pracownicy LS Plus,
leśnik, żołnierz, autorka książek dla dzieci p .Agnieszka Gadzińska, strażak, instruktor Sztuk
walki, stomatolog, lekarz, górnik

•

zorganizowanie ,,DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU’’

•

udział w przedstawieniu,, Ekologiczny Czerwony Kapturek’’,

•

udział w konkursie recytatorskim ,,Tuwim i Brzechwa dzieciom’’

•

udział w akcji ogólnopolskiej ,,Sprintem do maratonu’’

•

udział w 24 Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Przedszkolnej w Obornikach’

•

udział w warsztatach ,,Czekolada na zdrowie!’’, badawczych, eksperymentalnych,
przyrodniczych ,,Edufauna’’

•

udział w warsztatach kulinarnych ,,Kuchcikowo’’

•

udział w zajęciach LEGO i dogoterapii

•

udział w ,,Przeglądzie Tańce Świata’’

•

współpraca z CKiB -udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym, występ podczas WOŚP,
występ podczas pikniku ,,Powitanie Lata’’,

•

występ dzieci podczas Festynu parafii pw. Św. Mateusza, udział w sacrosongu

Zespół Szkół w Opalenicy
Wybrane projekty i przedsięwzięcia realizowane w szkole:
•

„Logistyka stawia na technika” to projekt realizowany we współpracy z Wyższą Szkołą
Logistyki. Projekt został zakończony. W ramach projektu uczniowie klas najwyższych –
przez dwa ostatnie lata – brali udział w spotkaniach realizowanych przez WSL oraz
odwiedzali przedsiębiorców; Szkoła otrzymała zestaw podręczników (biblioteka szkolna),
tablice edukacyjne, makiety magazynów, oraz dostęp do filmów i prezentacji (on-line);
w projekcie wzięło udział 34 osoby (uczniowie klas technikum).

•

„Kształcenie zawodowe w naszych szkołach to dobry wybór” to projekt realizowany
we współpracy z firmą Lean Tech Robert Markowiak. W ramach realizacji projektu
młodzież (68 uczniów klas technikum) uczestniczyła w dodatkowych zajęciach
rozwijających umiejętności logistyczne i informatyczne, wzięła udział w płatnych stażach
oraz kursie obsługi pojazdów transportu bliskiego i 1 kV; Szkoła otrzymała wyposażenie
pracowni logistycznej i informatycznej oraz dwoje nauczycieli zostało skierowanych
na kursy (Bartłomiej Kątny) i studia (Romana Albrecht) doskonalące umiejętności
zawodowe.
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•

„Ekonomia dla Młodych Przyrodników” (POWR.03.01.00-00-T204/18) to projekt
realizowany we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego. W
ramach projektu młodzież uczestniczy w 8 wykładach i warsztatach o różnej tematyce
(Autostopem przez gospodarkę - łapiemy dobrą okazję, Żywność to ważna rzecz, Finansowe
abstrakcje, Młody umysł i jego potencjał, Ekonomiczny zawrót głowy, Labirynt
gospodarczy, Ekonomia w plenerze, Autostopem przez gospodarkę). Do tej pory
zrealizowano 3 z 8 tematów zajęć. W zajęciach uczestniczy 12 uczniów z klas pierwszych
liceum ogólnokształcącego.

W II półroczu roku szkolnego realizowane będą kolejnych 5 zjazdów wykładowo-warsztatowych
rozwijających kompetencje przyrodnicze młodzieży. Nastąpi dalsza wymiana doświadczeń
pomiędzy nauczycielem-opiekunem a nauczycielami akademickimi.
•

„Program Szkolny Klub Sportowy” Program SKS jest prowadzony w systemie roku
kalendarzowego. Od września 2019 prowadzona była 1 grupa SKS jako kontynuacja
od stycznia 2019.. Zajęcia mają charakter multisport - czyli zajęcia są o różnej tematyce ,
według zainteresowań uczestników, zajęcia odbywają się 2x w tygodniu. W grupie jest 1520 uczniów. Natomiast od 2 stycznia tego roku, ruszyły w naszej szkole 3 grupy SKS.

Osiągnięcia uczniów w zawodach i konkursach:
•

laureatka Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego;

•

laureatka Konkursu „Złota Żaba”

•

laureatka Powiatowego Konkursu „Matematyka u Kopernika”

•

finalistka Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR

•

finalistka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

•

finalistka Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego

•

finalistka Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

•

laureat Powiatowego Konkursu „Matematyka u Kopernika”

•

finalista Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR

•

finalistka „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii”

•

finalistka „Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii”

•

laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „EKOŚWIAT za 20 lat”

•

laureat Wojewódzkiego Konkursu „ NIE DAJ SZANSY AIDS”

•

laureatka Powiatowego Konkursu „UCZEŃ W AKCJI – ZAWODOWO”

•

PIŁKA RĘCZNA – SZKOŁA PONADPODSTAWOWA, III MIEJSCE W
MISTRZOSTWACH POWIATU, I MIEJSCE W MISTRZOSTWACH POWIATU, II
MIEJSCE W MISTRZOSTWACH REJONU POZNAŃ TEREN ZACHÓD
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•

KOSZYKÓWKA GIMNAZJUM / SZKOŁA PONADPODSTAWOWA: II MIEJSCE W
MISTRZOSTWACH POWIATU, I MIEJSCE W MISTRZOSTWACH WIELKOPOLSKI
W KOSZYKÓWCE 3X3 DZIEWCZYN

•

PIŁKA NOŻNA – GIMNAZJUM: I MIEJSCE W MISTRZOSTWACH POWIATU, II
MIEJSCE W MISTRZOSTWACH REJONU POZNAŃ TEREN ZACHÓD

Realizacja uchwał oświatowych Rady Miejskiej w Opalenicy

1) Uchwała nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie
planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Gminie Opalenica.
Konieczność ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych obowiązującego od 1 września
2019 r., jest konsekwencją przepisów art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, zgodnie z którymi samorządy dokonując przekształceń
szkół i likwidacji gimnazjów, ustaliły sieć szkół na czas określony, tj. od 1 września 2017 r. do 31
sierpnia 2019 r. To oznacza, że uchwały podjęte w 2017 r. w zakresie dotyczącym ustalenia planu
sieci publicznych szkół podstawowych tracą moc 31 sierpnia 2019 r., co zostało jednoznacznie
potwierdzone w art. 81 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe
i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). W konsekwencji wyżej
wymienionych przepisów samorządy jako organy prowadzące, zobowiązane są do ustalenia sieci
publicznych szkół podstawowych na podstawie ustawy Prawo oświatowe, z uwzględnieniem zmian
w brzmieniu art. 39, które będą obowiązywały od 1 września 2019 r. Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy
Prawo oświatowe, rada gminy – podejmując uchwałę, dąży do tego, aby szkoły podstawowe były
szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej i funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej
lokalizacji. Dążenie to podlega ocenie kuratora oświaty w ramach opiniowania ww. uchwały. Sieć
szkół podstawowych powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom
spełnianie obowiązku szkolnego, w taki sposób, że droga dziecka z domu do szkoły nie
przekraczają: 1) 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych; 2) 4 km –
w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych. Zaproponowany plan spełnia te warunki.

2) Uchwała nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie
zmiany statutu Żłobka w Opalenicy.
Zmiana Statutu jest podyktowana min. licznymi nowelizacjami ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 409). W Statucie wprowadzono
zmiany dotyczące danych, które zobowiązani są podać rodzice lub opiekunowie prawni dziecka
ubiegający się o przyjęcie małoletniej/małoletniego do Żłobka. W Statucie doprecyzowano warunki
przyjęcia dziecka do Żłobka i stosowane preferencje w zakresie przyjęcia do placówki dla dzieci
z rodzin wielodzietnych i dla dzieci niepełnosprawnych. W Statucie uregulowano zasady
współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci uczęszczających do placówki w celu poprawy
organizacji i funkcjonowania Żłobka.
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3) Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie
opłaty za pobyt dziecka, opłaty za wydłużony pobyt dziecka oraz opłaty za wyżywienie
dziecka w Żłobku w Opalenicy.
Podczas prac komisji oświaty Radni wystąpili z pytaniem do Centrum Usług Wspólnych w
Opalenicy o koszty prowadzenia Żłobka w Opalenicy. Zgodnie z kalkulacjami miesięczny koszt
pobytu w żłobku na 1 dziecko w roku 2018 ukształtował się na poziomie 1119,00 zł, natomiast w
planie na rok 2019r. koszt zwiększył się do 1241,00 zł na 1 dziecko miesięcznie. W związku
z powyższym po przeanalizowaniu wydatków i przychodów wystąpiono z wnioskiem
o podwyższenie opłaty za pobyt dziecka w żłobku z 200,00 zł do 500,00 zł miesięcznie. Pozostałe
opłaty tj. za wyżywienie oraz za wydłużony pobyt dziecka pozostawiono na dotychczasowym
poziomie.

4) Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w publicznych przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Opalenica.
Od dnia 1 września 2019 r. weszła w życie zmiana przepisów ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych. Należało dostosować opłaty w przedszkolu do zapisu zgodnego z art. 52. ust.1 pkt 2
w/w ustawy, który mówi, że wysokość opłaty, za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie
może być wyższa niż 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu,
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego.

5) Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów,
doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opalenica
W związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej szkół i przedszkoli zostają dokonane zmiany
w obowiązkowym tygodniowym wymiarze zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska
kierownicze. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Związek Nauczycielstwa
Polskiego Oddział w Opalenicy w dniu10.06.2019 r. W związku z powyższym podjęcie niniejszej
uchwały należy uznać za zasadne.

6) Uchwała nr XII/81/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opalenica
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.o zmianie ustawy – Karta
Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2019 r. poz. 1287) organ prowadzący określa
drogą uchwały tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki
zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z tym że wymiar
ten nie może przekraczać 20 godzin. Z uwagi na powyższe przyjęcia uchwały jest zasadne.
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7) Uchwała nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie
stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Generała Kazimierza Sosnkowskiego
w Opalenicy.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) w roku 2019 kończy się okres wprowadzania
zmian strukturalnych w tych typach szkół, w których realizuje się obowiązek szkolny.
Zgodnie z ww. ustawą, konsekwencją opisanych zmian organizacyjno-strukturalnych jest podjęcie
tzw. uchwał deklaratoryjnych. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego powinny
do 30 listopada 2019 r. podjąć uchwały w sprawie stwierdzenia na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, zakończenia
działalności gimnazjum (dotyczy gimnazjów, które nie zostały przekształcone w szkoły innego typu
lub włączone do szkół innych typów albo które nie funkcjonowały w dwuelementowych zespołach
szkół). Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały należy uznać za zasadne.

8) Uchwała nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie
stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Opalenicy
w Zespole Szkół w Opalenicy
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) w roku 2019 kończy się okres wprowadzania
zmian strukturalnych w tych typach szkół, w których realizuje się obowiązek szkolny.
Zgodnie z ww. ustawą, konsekwencją opisanych zmian organizacyjno-strukturalnych jest podjęcie
tzw. uchwał deklaratoryjnych. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego powinny
do 30 listopada 2019 r. podjąć uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności
gimnazjum (dotyczy gimnazjów, które nie zostały przekształcone w szkoły innego typu lub
włączone do szkół innych typów albo które nie funkcjonowały w dwuelementowych zespołach
szkół). Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały należy uznać za zasadne

9) Uchwała nr XII/84/2019 z 23 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia
trzyletniego Liceum Ogólnokształcące im. Prymasa Tysiąclecia ks. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Opalenicy w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Prymasa Tysiąclecia
ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opalenicy wchodzące w skład Zespołu Szkół w
Opalenicy.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) w roku 2019 kończy się okres wprowadzania
zmian strukturalnych w tych typach szkół, w których realizuje się obowiązek szkolny.
Zgodnie z ww. ustawą, konsekwencją opisanych zmian organizacyjno-strukturalnych jest podjęcie
tzw. uchwał deklaratoryjnych. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego powinny
do 30 listopada 2019 r. podjąć uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego
trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie liceum ogólnokształcące, o którym mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148, ze zm.)
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10) Uchwała nr XII/85/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie
stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w pięcioletnie Technikum w Opalenicy
wchodzące w skład Zespołu Szkół w Opalenicy
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.) w roku 2019 kończy się okres wprowadzania
zmian strukturalnych w tych typach szkół, w których realizuje się obowiązek szkolny.
Zgodnie z ww. ustawą, konsekwencją opisanych zmian organizacyjno-strukturalnych jest podjęcie
tzw. uchwał deklaratoryjnych. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego powinny do
30 listopada 2019 r. podjąć uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowego czteroletniego
technikum w pięcioletnie technikum, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

11) Uchwała nr XIII/93/2019 z 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości
stawek i warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunków
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opalenica.
W związku ze zmianami w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r .Karty Nauczyciela, wprowadzonymi
ustawą z dnia13 czerwca 2019 r. o zmianie ustaw - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2019 r. poz.1287) należy dokonać zmian w Regulaminie określającym wysokości stawek
i warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunków obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opalenica. W nowym zapisie
uwzględniono wysokość dodatku za wychowawstwo klasy zgodnie z art. 34a ustawy z dnia 26
stycznia 1982r. - Karta nauczyciela oraz określono wysokość dodatku dla nauczyciela, któremu
dyrektor powierzył sprawowanie funkcji nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym.
Projekt uchwały został uzgodniony z organizacją związkową zrzeszającą nauczycieli.

12) Uchwała nr XIV/102/2019 z 23 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Opalenica przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania.
Uchwałą Nr LVIII/356/2018 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych
prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.
Urz. Woj. Wlkp. poz. 1071) zastąpiono dotychczasową uchwałę w tym przedmiocie. Zachodzi więc
konieczność uchylenia tej dotychczasowej uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych.
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13) Uchwała nr XVI/116/2019 z 18 listopada w sprawie stwierdzenia przekształcenia
trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Opalenicy w czteroletnie Liceum
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Opalenicy wchodzące w skład Zespołu Szkół w Opalenicy
Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych staje
się czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych w myśl art. 184 ust. 1 ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawę Prawo oświatowe Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, w terminie do dnia
30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w czteroletnie liceum
ogólnokształcące dla dorosłych. Uchwała ta stanowi akt założycielski czteroletniego liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo oświatowe.

Stan organizacji szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w roku
szkolnym 2018/2019

L.p.

Placówki

Liczba Liczba
oddziałó ucznió
w
w

W tym oddziały i klasy:
Oddziały
przedszkoln
e

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

1.

Sz. P. w Opalenicy

41

987

73

92

132

36

167 155 110

91

131

2.

Sz. P. w Dakowach
Mokrych

9

137

35

10

14

0

20

16

13

11

18

3.

Sz. P. w Porażynie

9

149

44

21

15

0

16

17

6

16

14

4.

Sz. P. w Rudnikach

9

134

44

14

0

9

15

12

12

13

15

5.

Sz. P. w
Wojnowicach ( w
ZSP)

9

145

-

22

0

16

31

28

23

16

9

Sz. P. Urbanowo –
prowadzona przez
Stowarzyszenie

10

116

37

14

7

10

13

12

3

9

11

Sz. P. Kopankiprowadzona przez
Stowarzyszenie

10

109

32

15

17

3

11

8

3

8

12

Razem szkoły
podstawowe:

96

1777

265

188 185

6.

7.

74 273, 248 170 164 210

96

Gimnazjum w
Opalenicy

4

94

X

0

0

94

X

X

X

Zespół Szkół w
Opalenicy w tym:
1.

Gimnazjum z Oddz.
Dwujęzycznymi

3

68

X

0

0

68

X

X

X

2.

Liceum
Ogólnokształcące

7

165

X

36

58

71

X

X

X

3.

Technikum

5

119

X

23

37

30

29

X

X

4.

Oddziały
Zasadniczej Szkoły
Zawodowej

2

39

X

0

0

39

X

X

X

5.

Liceum Ogólnokszt.
dla Dorosłych

2

29

X

0

16

13

X

X

X

6.

Branżowa szkoła I
st.

4

79

X

38

41

X

X

X

X

Razem szkoły
ponadgimnazjalne

23

499

-

97

152 221

29

-

-

Ogółem

123

2370

Stan organizacji szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020

L.p.

Placówki

Liczba
oddziałó
w

Liczba
uczniów

W tym oddziały i klasy:
Oddział
y
przedsz
kolne

I

II

III

IV

V

VI

VII VIII

1.

Sz. P. w Opalenicy

44

1052

118

124

96

131

37

166 158 110 112

2.

Sz. P. w Dakowach
Mokrych

10

128

33

11

10

14

1

19

16

13

11

3.

Sz. P. w Porażynie

9

151

45

14

21

16

0

16

17

6

16

97

4.

Sz. P. w Rudnikach

9

120

39

12

14

0

8

12

12

11

12

5.

Sz. P. w
Wojnowicach

8

156

X

21

21

0

16

32

28

22

16

Sz. P. Urbanowo –
prowadzona przez
Stowarzyszenie

11

118

41

11

15

6

10

13

11

3

8

Sz. P. Kopankiprowadzona przez
Stowarzyszenie

11

105

30

11

14

17

3

11

8

3

8

Razem szkoły
podstawowe:

102

1830

306

204 191 184 75

( w ZSP)
6.

7.

269 250 168 183

Zespół Szkół w
Opalenicy, w tym:
1.

Liceum
Ogólnokształcące

11

279

x

187

36

56

x

x

x

x

x

2.

Technikum

8

171

x

85

20

39

27

x

x

x

x

3.

Liceum Ogólnokszt.
dla Dorosłych

2

29

x

x

16

13

x

x

x

x

x

4.

Branżowa szkoła I
st.

7

153

x

77

38

38

x

x

x

x

x

Razem szkoły
ponadpodstawowe

28

632

349 110 146

27

130

2462

Ogółem

98

Liczba oddziałów

Stan organizacji przedszkoli publicznych rok 2018/2019

w tym:

Lp.

Wyszczególnienie
/ Nazwa

3lat 4latk 5latk 6latk Liczba
dzieci
k
ów ów ów
ów

1.

Przedszkole Nr 1
w Opalenicy

9

30

50

94

48

222

2.

Przedszkole Nr 2
w Opalenicy

5

10

50

40

23

123

3.

Przedszkole w
Wojnowicach

3

15

28

10

20

73

Ogółem

17

55

128 144

91

418

Liczba oddziałów

Stan organizacji przedszkoli publicznych rok 2019/2020

Lp.

Wyszczególnienie
/ Nazwa

1.

Przedszkole Nr 1
w Opalenicy

10

2.

Przedszkole Nr 2
w Opalenicy

5

3.

Przedszkole w
Wojnowicach

3

Ogółem

18

w tym:
3lat 4latk 5latk 6latk Liczba
dzieci
k
ów ów ów
ów
39

81

79

1

49

35

39

2

16

18

18

12

200
125
64
389
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Zatrudnienie nauczycieli wg stopnia awansu w roku szkolnym 2019/2020 stan na 30.09.2019r.

Nazwa szkoły / placówki

Bez stopnia
awansu

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OPALENICY

6

Nauczyciel
stażysta

Nauczyciel
kontraktowy

Nauczyciel
mianowany

Nauczyciel
dyplomowany

RAZEM

8

14

40

68

6

4

12

22

3

3

6

11

24

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.ANDRZEJA I WŁADYSŁAWA
NIEGOLEWSKICH W RUDNIKACH

2

7

8

8

25

PRZEDSZKOLE NR 1 W OPALENICY

3

3

7

7

20

20

51

92

SZKOŁA PODSTAWOWA W PORAŻYNIE
SZKOŁA PODSTAWOWA W DAKOWACH MOKRYCH

1

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. A I WŁ. NIEGOLEWSKICH W OPALENICY

3

4

14

PRYWATNE PRZEDSZKOLE AKADEMIA MALUCHÓW

2

1

1

3

7

5

10

25

9

9

10

28

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOPANKACH
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ZIEMI
OPALENICKIEJ W URBANOWIE

4

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOJNOWICACH

5

9

5

12

31

PRZEDSZKOLE NR 2 W OPALENICY

2

3

6

3

14

23

70

84

164

353

RAZEM

12

100

XVIII. Działalność Straży Miejskiej w 2019 roku

System pracy
W Straży Miejskiej pracują dwie osoby. Są zatrudnione na stanowiskach: inspektora straży
miejskiej i komendanta straży miejskiej. Strażnicy pracują w ruchomym systemie czasu pracy
w zamianach od 7.30 do 15.30 i od 12.00 do 20.00. Podczas służb popołudniowych kontrolowane
są strefy ograniczonego postoju, pełniona jest także wspólna służba z policjantami z Komisariatu,
wykonywane są czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia. Od listopada połowa służb
popołudniowych przeznaczona została na wykonywanie kontroli palenisk. W przypadku
konieczności wykonania zadań służbowych, zabezpieczenia uroczystości lub imprez, służby
pełniono w godzinach popołudniowych, nocnych, w soboty, w niedziele i święta. W czasie
wzmożonego ruchu przedświątecznego szczególnie w rejonie targowiska miejskiego i parkingów,
by zapewnić przejezdność dróg i maksymalnie ułatwić mieszkańcom parkowanie pojazdów.
Nadmienić należy, iż Straż Miejska na terenie Gminy Opalenica jest jedynym wyznaczonym
podmiotem, w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie
użyteczna. Podstawowe zadania w tym zakresie to organizowanie i nadzorowanie wykonywania
prac osób skazanych i skierowanych przez Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu do odbycia
zasądzonej kary w Urzędzie Miejskim w Opalenicy.
W dyspozycji jednostki jest samochód służbowy oznaczonym według standardów wymaganych
przepisami dla samochodów straży miejskich. Pojazd służy przede wszystkim do pełnienia służb
patrolowych. Z samochodu korzystają także inni pracownicy Urzędu Miejskiego, kiedy strażnicy
udzielają asysty podczas wykonania czynności służbowych w terenie. Samochodem przewożone są
dokumenty na potrzeby Gminy, wykorzystany jest przy wykonywaniu nadzoru nad przebiegiem
wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby odbywające karę ograniczenia wolności.
W oparciu o porozumienie w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji i Straży Miejskiej
sporządzany jest miesięczny plan pracy, uzgadniany między komendantami obu służb. Plan jest
przedkładany następnie Burmistrzowi Opalenicy do akceptacji. Plan działania dostosowywany jest
do występujących na terenie zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. Po okresie
obowiązywania zostaje podany analizie, co do osiągniętych efektów.
Dodatkowo co dwa tygodnie jest sporządzany harmonogram kontroli stref ograniczonego postoju.
Bezpośredni przepływ informacji o zagrożeniach pomiędzy policjantami i strażnikami uskutecznia
pracę obu formacji. Metody i formy pracy ukierunkowane są na potrzeby mieszkańców, dla których
liczy się szybkość reakcji na zgłoszoną interwencję i skuteczny sposób jej załatwienia.
W 2019 roku służby pełniono według wypracowanego systemu w składzie jeden strażnik,
sporadycznie dwóch strażników. Wspólne służby z policjantami były realizowane według bieżącego
zapotrzebowania Komisariatu, jako uzupełnienie składu osobowego. W maju w okresie matur straż
miejska została zadysponowana do pełnienia wspólnych służb z policją do pilnowania obiektu
Zespołu Szkół w Opalenicy w związku z zagrożeniem alarmami bombowymi na terenie kraju.
W tym czasie strażnicy pracowali w nocy.
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Ujawnione wykroczenia, interwencje
W 2019 roku zostało ujawnionych przez Straż 290 wykroczeń. Wobec sprawców czynów karalnych
zastosowano pouczenie, zwrócenie uwagi, ostrzeżenie 118 razy, nałożono 171 mandatów karnych
na kwotę 19 700 zł, skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego. W 136 przypadkach
względem kierujących, którzy naruszyli przepisy ruchu drogowego, wystąpiono o wpisy punktów
karnych w ewidencji komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania ewidencjonowanych.
Podobnie, jak w latach ubiegłych, oddziaływanie na sprawców wykroczeń w postaci pouczeń jest
na podobnym poziomie. Z zewidencjonowanych danych wynika 40,7 % udział pouczeń w
stosowanych sankcjach. Jest to związane z przyjętą zasadą ustawicznego edukowania kierowców w
strefach ograniczonego postoju.
Sumaryczne zestawienie z podziałem na kategorie ujawnionych wykroczeń przedstawia tabela nr 1.
Z tabeli wynika, że wykroczenia były ujawniane w przeważającej większości w sferze
bezpieczeństwa i porządku w komunikacji. Obok powyższych także działania podejmowane były
w dziedzinach utrzymania czystości i porządku, ochrony środowiska i innych.
W 2019 roku odnotowano 431 zgłoszeń do naszej jednostki - tabela nr 2 (320 zgłoszeń w 2018
roku). Jak wynika z przedstawionych danych, liczba zgłoszeń do Straży Miejskiej w porównaniu z
rokiem 2018 wzrosła o 34,7%, tj. około dwóch interwencji zgłaszanych każdego dnia. W każdej ze
spraw podejmowano interwencje w stosownym, sprawy spoza zakresu działania straży miejskiej
przekazywano kompetentnemu organowi lub instytucji w celu załatwienia.
Tabela 1
Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej
Grzywna
nałożona w
drodze
mandatu
karnego

Lp
.

Rodzaj wykroczeń
zawartych w:

1

Ustawie – Kodeks
wykroczeń:

Środki
oddziały
wania
wychow
awczego
(art. 41 liczb
kwota
kw)
a

Inny sposób
zakończenia
czynności
(np.
odstąpienie
od
Wnioski
skierowania
do sądu
wniosku o
ukaranie,
przekazanie
sprawy
innym
organom)

Razem

98

157

18100

1

0

256

a)

wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi
publicznemu

0

0

0

0

0

0

b)

wykroczenia przeciwko
instytucjom państwowym,

0

0

0

0

0

0
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samorządowym i
społecznym
c)

wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób i
mienia

d)

wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i
porządkowi w komunikacji

87

148

17100

0

0

e)

wykroczenia przeciwko
osobie

0

0

0

0

0

f)

wykroczenia przeciwko
zdrowiu

1

0

0

0

0

g)

wykroczenia przeciwko
mieniu

0

0

0

0

0

h)

wykroczenia przeciwko
interesom konsumentów

0

0

0

0

0

i)

wykroczenia przeciwko
obyczajności publicznej

0

1

100

0

0

j)

wykroczenia przeciwko
urządzeniom użytku
publicznego

1

1

50

0

0

k)

szkodnictwo leśne, polne i
ogrodowe

1

0

0

0

0

2.

przepisach wprowadzających
Kodeks pracy

0

0

0

0

0

3.

ustawie o wychowaniu w
trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi

ustawie o ochronie zdrowia
przed następstwami
4.
używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych

16
8

7

850

1

0
235

0
1
0
0
1
2

1
0
1

1

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

5.

ustawie o utrzymaniu
czystości i porządku w
gminach

3

2

250

0

0

5

6.

ustawie o ochronie zwierząt

0

0

0

0

0

0

7.

ustawie o odpadach

9

6

500

0

0

15
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8.

ustawie - Prawo ochrony
środowiska

6

4

250

0

0

9.

ustawie - Prawo o miarach

0

0

0

0

0

10
.

ustawie - Prawo wodne

0

2

600

0

0

11
.

ustawie o publicznym
transporcie drogowym

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 ustawie o ochronie zabytków
.
i opiece nad zabytkami
ustawa o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt

0

0

0

0

0

14
ustawie o ochronie przyrody
.

0

0

0

0

0

13
.

15
.

ustawie o recyklingu
pojazdów wycofanych z
eksploatacji

0
2
0
0
0

0
0

0

0

0

0

0

ustawie o lecznictwie
uzdrowiskowym,
16
uzdrowiskach i obszarach
.
ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych

0

0

0

0

0

17
.

ustawie o zużytym sprzęcie
elektrycznym
i elektronicznym

0

0

0

0

0

18
.

ustawie o bateriach i
akumulatorach

0

0

0

0

0

19
ustawie - Kodeks wyborczy
.

0

0

0

0

0

20
.

akty prawa miejscowego
(przepisy porządkowe)

0

0

0

0

0

21
.

innych

1

0

0

0

0

118

171

19700

1

0

OGÓŁEM

10

0

0

0
0
0
1
290
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Tabela 2

Zgłoszenia mieszkańców 2019
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Liczba zgłoszeń w miesiącu

Tabela 3

Przyjęcie zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące:
a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju

37

b) zagrożeń w ruchu drogowym

84

c)ochrony środowiska i gospodarki odpadami

83

d) zagrożeń życia i zdrowia

24

e) zagrożeń pożarowych (katastrofy)
f) awarii technicznych
g) zwierząt
Pozostałe zgłoszenia:
Razem

1
19
115
68
431

W biurze obsłużono 429 interesantów (360 w 2018 roku).
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Walka ze smogiem:
W lipcu 2019 roku został zakupiony wielozadaniowy dron, który na co dzień zajmuje się
uroczystościami, miejskimi imprezami plenerowymi. Odgrywa jednak równie istotną funkcję –
wyposażony w wielomodułowy sensor do badania zanieczyszczenia sprawdza się jako strażnik ds.
walki ze smogiem w naszej Gminie. Z początkiem sezonu grzewczego 2019/2020 był wielokrotnie
wykorzystywany na terenie miasta i na wioskach do sprawdzania spalin z palenisk domowych
w celu wykrycia używania do palenia niedozwolonych materiałów i lokalizacji domostw, w których
ogrzewanie odbywa się z zastosowaniem paliw stałych.
Systematyczne kontrole palenisk domowych rozpoczęto od listopada i do końca roku
przeprowadzono ich 26, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania ich liczba przekroczyła
ponad 100. Z każdej kontroli zgodnie z przepisami prawa ochrony środowiska jest sporządzany
pisemny protokół.
Podczas prowadzonych kontroli szczególna uwaga zwracana jest na kwestię używania do palenia
materiałów nieprzeznaczonych do tego celu, sprawdzane jest palenisko, popielnik i najbliższe
otoczenie pieca. W wyniku przeprowadzanych kontroli właściciele są informowani o terminach
wymiany kotów c.o. stosownie do posiadanego urządzenia do ogrzewania.

Strefy ograniczonego postoju
Obecnie w Opalenicy mamy łącznie 11 stref ograniczonego postoju. Strefy znajdują się
w następujących lokalizacjach:
e) ul. Dworcowa;
f) ul. Powstańców Wielkopolskich;
g) ul. Jana Pawła II;
h) ul. Rynek;
i) ul. Plac Piłsudskiego;
j) ul. Łąkowa przy PKO;
k) ul. Łąkowa przy Szkole Podstawowej;
l)

ul. Mickiewicza (dwie zatoki postojowe);

m) ul. Mickiewicza – parking przy Urzędzie Miejskim;
n) ul. 3 Maja - (od kiosku do szaletów);
o) ul. Farna – parking przy bramie głównej na cmentarz
Według § 21 Zasad funkcjonowania Strefy Ograniczonego Postoju do pilnowania przestrzegania
zasad zobligowana jest Straż Miejska. Wyznacznikiem częstotliwości kontroli danej strefy jest
dostępność miejsc parkingowych.
Działania Straży Miejskiej skupiają się na informowaniu i edukowaniu kierujących przez zwracanie
uwagi, ostrzeganie i pouczanie. Celem podejmowanych działań wymuszenie rotacji pojazdów
w strefach. W rażących przypadkach lekceważenia dopuszczalnego czasu postoju na kierujących są
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też nakładane mandaty karne. Dotychczas nie było potrzeby występowania z wnioskiem o ukaranie
za nieprzestrzeganie przepisów w strefie. Opalenickie rozwiązanie problemu dostępności miejsc
postojowych jest często mylone przez przyjezdnych ze strefą płatnego parkowania, lecz udzielane
wyczerpujące wyjaśnienia przez strażników są przyjmowane przez kierujących.

Zabezpieczenie imprez i uroczystości publicznych
Wspólnie z innymi służbami lub samodzielnie Straż Miejska zabezpieczała każdą większą imprezę
lub wydarzenie na terenie gminy. Z ważniejszych to:
•

powitanie nowego roku na Rynku,

•

odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Rynku,

•

przemarsz orszaku Trzech Króli,

•

spotkanie noworoczne w Hotelu „Remes”,

•

obchody 100 rocznicy zakończenia Powstania Wielkopolskiego,

•

misterium Męki Pańskiej,

•

Bieg Maryjny 1 maja,

•

obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

•

wybory do Parlamentu Europejskiego,

•

procesja Bożego Ciała,

•

adoracja do Serca Jezusowego,

•

Piknik na Powitanie Lata impreza masowa,

•

Bieg Opalińskich,

•

obchody 620-lecia Daków Mokrych,

•

festyn parafialny parafii pw. Św. Mateusza,

•

przemarsz szkolny,

•

zabezpieczenie i obsługa organizacji wyborów parlamentarnych,

•

zabezpieczenie Wszystkich Świętych,

•

zabezpieczenie obchodów Święta Niepodległości,

•

obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Szkolenia zawodowe
W 2019 roku komendant Straży Miejskiej uczestniczył:
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•

w kwietniu i wrześniu w dwudniowej konferencji szkoleniowej „Nie dla Smogu”
zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych im. prof. Michała
Iwaszkiewicza oraz Straż Miejską Miasta Poznania w ramach realizacji zadania publicznego
– Ochrona i promocja czystego powietrza;

•

w kursie operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż
rekreacyjne lub sportowe z uprawnieniami do wykonywania lotów w zasięgu wzroku
VLOS. Szkolenie zakończone egzaminami teoretycznym i praktycznym, uprawniającymi do
uzyskania świadectwa kwalifikacji wydawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.
Zdobyte uprawnienia były niezbędne do obsługi drona zakupionego przez Gminę w ramach
pełnionych obowiązków służbowych..

•

Wykonywanie kary ograniczenia wolności

Na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie podmiotów,
w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna Straż
Miejska jest wyznaczona przez Burmistrza Opalenicy jako podmiot, w którym na terenie gminy
Opalenica jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
Informacja o wyznaczonym podmiocie jest przekazana do Prezesa Sądu Rejonowego oraz
przedstawiona Radzie Miejskiej. Straż organizuje skazanym pracę i odpowiada za nadzór nad
przebiegiem pracy osób skierowanych przez Sąd Rejonowy do pracy w Urzędzie Miejskim.
W ramach odbywania kary skazani wykonują prace na cele społeczne. Są to prace porządkowe
i remontowe na terenach lub w obiektach zarządzanych przez Gminę w mieście i na wioskach.
W 2019 roku podlegało wykonaniu kary ograniczenia wolności 35 osób, z których 6 zakończyło
w wykonywanie pracy, 9 osoby z powodu niewykonywania obowiązków wynikających z kary,
miało zamienioną karę ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności, 3 osoby
wystąpiły o zmianę formy wykonywania kary na potrącenia z wynagrodzenia, w stosunku do 2
osób kurator wystąpił o zwolnienie z wykonania pozostałej części kary, 1 osoba zmieniła miejsce
zamieszka niania poza gminę, 1 osobie zamieniono karę na grzywnę, 1 osoba ze skazanych zmarła
i 12 osób kontynuuje wykonywanie kary.
Skazani przepracowali w 2019 roku łącznie 3877 godzin. Dla porównania w 2018 roku skazani
przepracowali 2136 godzin, co wskazuje na znaczny prawie 82 % wzrost wykonanej pracy przez
skazanych i jednocześnie wzrost zaangażowania Straży Miejskiej w czynności z tym związane.
Przy organizowaniu wykonywania kary ograniczenia wolności Straż Miejska współpracuje z
sołtysami (w zakresie wskazania miejsca wykonywania prac) oraz z Kuratorską Służbą Sądową
Sądu Rejonowego, która sprawuje pieczę nad skazanymi.
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XIX. Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opalenicy w 2019 roku

W 2019 roku w pozycji dochody pozyskano środki, na które złożyły się w szczególności wpływy
z usług ( § 0830 ) takie jak: opłaty za wynajem hali głównej, salki aerobiku i salki na stadionie
na zajęcia systematyczne dla grup rekreacyjnych, zakładów pracy, klubów sportowych, jogi,
aerobicu, fitnessu oraz dla indywidualnych osób korzystających z siłowni oraz sauny. Bardzo ważne
źródło dochodów stanowią również opłaty szkół za wynajem pomieszczeń na zajęcia lekcyjne
i pozalekcyjne oraz środki pozyskane za wynajem hali na imprezy sportowe, a także wpisowe
za udział w organizowanych turniejach sportowych. Pozostałe dochody stanowiły: dochody z najmu
i dzierżawy składników majątkowych ( § 0750 ), takie jak: opłata z tytułu dzierżawy placu
manewrowego, opłata za udostępnienie miejsca pod automat z napojami, czy opłaty za miejsca
reklamowe, jak również pozostałe odsetki (§ 0920).
W 2019 roku OSiR realizował zadania z rozdziału 92601 – „obiekty sportowe”. W administrowaniu
OSiR posiada kompleks sportowy na Stadionie Miejskim w Opalenicy, który obejmuje: stadion
piłkarsko – lekkoatletyczny z trybunami, pięć kortów tenisowych, dwie hale sportowe o wymiarach
36m x 18m oraz 40m x 12m z zapleczami socjalno-szatniowymi.

W ramach tego rozdziału zostały zrealizowane wydatki na zakup środków czystości, kruszywa
budowlanego, nawozów na boisko oraz środków ochrony roślin, materiałów do remontów
bieżących, części zamiennych i paliwa do kosiarek oraz drobnego sprzętu wyposażenia. Ponadto
mieszczą się tutaj wydatki na zakup energii elektrycznej, która służy do ogrzewania zaplecza
socjalnego ( szatnie, łazienki) oraz oświetlenia hal. Dużą pozycję wydatków stanowi zakup gazu
płynnego propan do ogrzewania hal sportowych w okresie zimowym. Wydatki na obiektach
sportowych obejmowały także naprawy sprzętu do utrzymania terenów zielonych jak kosiarki,
dmuchawy oraz wyposażenia, jak również usługi związane z deratyzacją szkodników
oraz wywozem odpadów komunalnych. W trosce o dobrą jakość murawy piłkarskiej co roku na
wiosnę przeprowadzamy renowację boiska na stadionie. Zabiegi agrotechniczne wykonane w
miesiącu marcu i kwietniu obejmujące walcowanie, wertykulację, aerację i piaskowanie oraz
uzupełnienie trawy, stanowiły znaczny procent wydatków za usługi. Przeprowadzono też remont
sali "Czerwona Kula" od zewnątrz poprzez wzmocnienie konstrukcji nośnej elementami stalowymi.
Ważną pozycję po stronie wydatków w 2019 roku stanowił przeprowadzony w kwietniu remont
5 kortów ziemnych. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano prace remontowe obejmujące
spulchnianie, równanie, zagęszczanie, wałowanie i frezowanie nawierzchni kortów. Jakość
nawierzchni kortów pogarszała się, dlatego remont był zabiegiem niezbędnym.
Inne wydatki objęły przeglądy sprzętu przeciwpożarowego, budowlane oraz przeglądy sprzętu
grzewczego i instalacji gazowej. Wykonano także montaż instalacji elektrycznej w przyczepce
samochodowej.
Stadion jest areną zawodów lekkoatletycznych od szczebla gminy poprzez powiat do rejonu i to
zarówno w kategorii szkół podstawowych, gimnazjów jak i szkół ponadgimnazjalnych. Ze stadionu
korzysta przede wszystkim Klub Sportowy Promień, jego piłkarze rozgrywają na płycie głównej
swoje mecze ligowe w kat. seniorów, juniorów jak i trampkarzy. Tenisiści ziemni trenują na 5
kortach ziemnych i hali tenisowej. Z sali korzystają również tenisiści stołowi MKTS Opalenica.
Z obiektu za odpłatnością korzystają też kluby spoza Opalenicy, ekstraklasa piłkarska z klubami
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takimi jak: Lech Poznań, Widzew Łódź, Zagłębie Lubin, Chrobry Głogów, Wisła Płock, Korona
Kielce, Górnik Zabrze czy zespoły zagraniczne takie jak: Broenby, VFL Wolfsburg, AFE, Vittese,
Midtjylland,
które
rozgrywają mecze towarzyskie i kontrolne podczas obozów
przygotowawczych.
Od kwietnia 2010 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji administruje w ramach rozdziału 92601 –
obiekty sportowe również kompleksem sportowo – rekreacyjnym ORLIK. Obiekt jest
wykorzystywany od 730 do 2200. W godzinach zajęć szkolnych z obiektu korzystają uczniowie
gimnazjum i Zespołu Szkół na zajęciach wychowania fizycznego, w godzinach popołudniowych
młodzież, dzieci i najmłodsi piłkarze KS „PROMIEŃ”, którzy na sztucznej trawie trenują i
rozgrywają mecze w kategorii wiekowej „ORLIK”. Od kwietnia z obiektu korzystali również
młodzi adepci Piłkarskiej Akademii Reissa. Od godz. 18ºº do 22ºº z boisk piłki nożnej, siatkowej
i koszykowej korzystają grupy rekreacyjne. Orlik dostępny jest również w weekendy od godz. 15ºº
do 20ºº. Ofertę zajęć dla mieszkańców Opalenicy uatrakcyjnia oddany do użytku kompleks
zewnętrznej siłowni. Opiekę nad nim sprawuje również OSiR w Opalenicy. Wydatki związane
z działalnością kompleksu (Orlik i siłownia) obejmują wynagrodzenie trenerów środowiskowych,
opłaty za energię elektryczną (ogrzewanie pomieszczeń sanitarno-szatniowych, podgrzewanie
wody, oświetlenie obiektu), wodę i ścieki (obiekt jest podłączony do kanalizacji sanitarnej) oraz
zakup drobnego sprzętu sportowego. Największą grupę wydatków stanowią koszty związane
z konserwacją nawierzchni sportowych - sztucznej trawy i nawierzchni poliuretanowej. Jednak
systematycznie wykonywane zabiegi co 3 miesiące wydłużają okres eksploatacji i zapewniają
bezpieczeństwo korzystania z boisk.
Od 1 kwietnia 2014 roku OSiR przejął też opiekę nad 13 placami zabaw na terenie miasta i gminy
Opalenica (Plac Piłsudskiego, ul. Moniuszki, Park Miejski, ul. Kręta, ul. Gimnazjalna,
ul. Jaśminowa, ul. Nowa, ul. Spokojna, ul. Gustowskiego, ul. Mickiewicza, Sielinko, Kozłowo,
Uścięcice, Łagwy, Niegolewo, Porażyn, Porażyn Tartak, Łęczyce). Aktualnie administruje 18
placami zabaw i 10 siłowniami zewnętrznymi.
Niezbędne przeglądy roczne i funkcjonalne oraz bieżące naprawy zniszczeń i uszkodzeń
spowodowanych bieżącą eksploatacją pochłaniają w całości środki przeznaczone na to zadanie.
Utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym tych obiektów stanowi dla Ośrodka
znaczne obciążenie ze względu na braki kadrowe.
Działalność OSiR obejmuje również administrowanie centrum sportowym przy ul. Gimnazjalnej 1,
w skład którego wchodzi: hala sportowa wraz z zapleczem oraz boisko mieszczące się przed
Zespołem Szkół (są to zadania z rozdziału 92604 „instytucje kultury fizycznej”). W ramach tego
rozdziału zrealizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a także wydatki
bezosobowe dla sędziów, opieki medycznej, spikerów, banery reklamowe niezbędne na zawodach
i turniejach. Zakupiono materiały i wyposażenie (artykuły biurowe oraz kancelaryjne), żarówki,
baterie do mikrofonów i urządzeń bezprzewodowych, farby do bieżących remontów, puchary,
medale i inne nagrody dla uczestników zawodów organizowanych przez OSiR, wodę mineralną,
środki czystości do stosowania ogólnego oraz specjalistyczne, paliwo do samochodu służbowego
Renault Trafic i drobny sprzęt sportowy do organizowanych zajęć i zawodów.
Z § 4260 - zakup energii, największe środki wydatkowano na ogrzewanie hali i zaplecza socjalnego
oraz opłacane rachunki za energię elektryczną zużytą do oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego
obiektów. Tutaj też znajdują się opłaty za wodę ciepłą i zimną wykorzystaną przez uczestników
zajęć. W ramach § 4270 usługi remontowe wykonane zostały: konserwacja alarmu, wymiana
oświetlenia na salce aerobicu, naprawy oświetlenia w hali głównej oraz siłowni, naprawy bieżące
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sprzętu sportowego, urządzeń biurowych. Przeprowadzono także renowację sauny, z której
korzystają indywidualni odbiorcy. Usługi zdrowotne obejmowały opłaty za okresowe badania
lekarskie pracowników. Ponadto w tym rozdziale zakupiono usługi, które obejmowały: opłaty za
usługi pocztowe, RTV, opłaty za dzierżawę pojemnika na wodę oraz opłaty z tytułu wywozu
odpadów komunalnych. . W ramach wydatków – podróże służbowe – krajowe, opłacono delegacje
pracowników zaś w ramach różnych opłat i składek opłacono ubezpieczenie samochodu
służbowego Renault Trafic (OC i NW), ubezpieczenia majątkowe budynków OSiR oraz
ubezpieczenie OC od działalności programowej OSiR. Samochód Renault Trafic służy nie tylko do
działalności gospodarczej OSiR. Samochód udostępniany jest instytucjom z gminy Opalenica na
dowozy na imprezy, zawody sportowe, konkursy, czy przewóz delegacji w kraju i zagranicą. Z
naszego samochodu skorzystały takie instytucje jak: Urząd Miejski w Opalenicy, Opalenicki Klub
Włóczkersów,
MKS Opalenica, KS Promień Opalenica (sekcja podnoszenia ciężarów),
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sielinku, Szkoła Podstawowa w Kopankach, Przedszkole nr 2
w Opalenicy).
OSiR prowadzi również systematyczną działalność popularyzatorską, inspirującą do aktywnego
uczestnictwa w kulturze fizycznej; wynajmuje halę na zajęcia rekreacyjne, salkę aerobiku na
treningi grup aerobicu, fitness, jogę, salkę na stadionie na zajęcia tenisa ziemnego oraz siłownię
i saunę dla indywidualnych odbiorców jak i klubów. Z hali korzystają również słuchacze
Uniwersytetu III Wieku na zajęcia o charakterze rekreacyjnym.
W godzinach od 7.00 – 17.00 salę główną zajmują szkoły: Gimnazjum w Opalenicy, ZS
w Opalenicy oraz Szkoła Podstawowa na zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne. Z hali korzystają
szkoły nie tylko podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych, ale także w czasie rozpoczęcia i zakończenia
roku szkolnego, spotkań z artystami, apeli, imprez rekreacyjnych dla uczniów oraz świąt szkolnych.
Na hali odbywają się również egzaminy maturalne. We współpracy z Międzyszkolnym Klubem
Sportowym oraz SZS Wielkopolska OSiR organizuje system zawodów szkolnych w hali OSiR i
na Stadionie Miejskim, na poziomie gminy, powiatu, rejonu i województwa.
Ponadto Ośrodek współpracuje z klubami – Basket Team Opalenica, MKS Opalenica, Klubem
Sportowym Promień Opalenica i Klubem Tenisa Stołowego. OSiR wspólnie z sekcją tenisa
ziemnego przygotowuje turnieje międzynarodowe i ogólnopolskie, a z sekcją piłki nożnej np. cykle
turniejów halowych dla drużyn klubowych we wszystkich kategoriach wiekowych od orlików
do seniorów ( np. Turniej im. A. Mroczoszka). Okręgowe związki piłki nożnej i koszykówki także
są współorganizatorami zawodów w OSiR. Dużą popularnością cieszą się zawody i turnieje
organizowane dla środowisk wiejskich z terenu gminy Opalenica. W 2019 roku OSiR Opalenica
przeprowadził szereg turniejów i imprez rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych.
Od marca przy sprzyjającej pogodzie ruszyły też zajęcia na Orliku. Wiosenne miesiące to
rozpoczęcie zawodów na Stadionie Miejskim w Opalenicy, szkolne zawody lekkoatletyczne,
Wiosenny Test Coopera, ligowe mecze piłki nożnej i tenisa stołowego.
Tradycyjnie na początku maja na opalenickich kortach odbył się Turniej Tenisa Ziemnego do lat 14,
w którym udział wzięły dziewczęta i chłopcy z kilkunastu krajów całej Europy. W maju
zorganizowano po raz kolejny Rajd Nordic Walking dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku pod
patronatem Burmistrza Opalenicy. Start i meta znajdowały się w Porażynie. Udział w nim wzięło
około 60 uczestników, którzy mogli podziwiać zakątki tras wokół Pałacu w Porażynie. Pod koniec
maja w parku Miejskim w Opalenicy zorganizowano XXVII Biegi Przełajowe dla dzieci z okazji
Dnia Dziecka. Udział w nich wzięło ponad 500 dzieci od przedszkolaków 5,6 - latki do uczniów
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gimnazjum włącznie. Również w maju na Orliku rozegrano zawody rejonowe i wojewódzkie
w koszykówce 3 x 3 oraz piłce nożnej.
W maju po raz kolejny byliśmy gospodarzami Mistrzostw Wielkopolski w Koszykówce chłopców
do lat 16. Uczniowie reprezentujący Gimnazjum w Opalenicy zajęli I miejsce w rozgrywkach.
Podczas rozgrywek cała hala była wypełniona kibicami, którzy głośno dopingowali młodych
adeptów koszykówki.
W czerwcu wspólnie z Opalenickim Klubem Biegacza zorganizowaliśmy V edycję Biegu
Świętojańskiego na dystansie 10 km, w którym wystartowało ponad 140 biegaczy oraz 50
chodziarzy Nordic Walking. Kolejny raz zwolennicy wycieczek rowerowych brali udział w
Rodzinnym Rajdzie Rowerowym do Zalesia. Start usytuowany był przy orliku meta zaś w Zalesiu,
z przystankami w Rudnikach i Niegolewie, gdzie czekały na uczestników wstępy artystyczne
poczęstunki oraz prelekcje historyczne związane z historią tego terenu. Rajd zorganizowany był
wspólnie Urzędem Miejskim oraz Towarzystwem Miłośników Ziemi Opalenickiej. Na stadionie
Miejskim z kolei odbyły się szkolne zawody lekkoatletyczne - Mistrzostwa Gminy i Mistrzostwa
Powiatu w Wieloboju Lekkoatletycznym Dziewcząt i Chłopców, Mistrzostwa Gminy w Wieloboju
LA klas 3 i 4 a w hali przy Gimnazjalnej uroczyste zakończenia roku szkolnego zorganizowały:
Zespół Szkół w Opalenicy oraz szkoła Podstawowa.
W czerwcu przeprowadzono zawody tańca współczesnego, udział w nich wzięło ponad 300
zawodników a hala zapełniona była w całości od godzin rannych do późnej nocy. Organizatorem
imprezy był Opalenica Dance Studio. W czerwcu i lipcu na Stadionie Miejskim mecze towarzyskie
rozgrywały takie drużyny jak: Lech Poznań, Zagłębie Lubin, Korona Kielce, Widzew Łódź,
Chrobry Głogów, Wisła Płock, Stilon Gorzów, Korona Kielce czy zespoły zagraniczne z Danii,
Niemiec, Holandii, Czech czy Anglii.

28. Bieg Opalińskich
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Sierpień tradycyjnie rozpoczął się od XXVIII Biegu Opalińskich ulicami naszego miasta.
Startowało około 400 biegaczy z całego kraju w 10 kategoriach wiekowych.
Przez całe wakacje na orliku odbywały się zajęcia dla dzieci z badmintona, piłki nożnej, siatkonogi,
siatkówki oraz do dyspozycji były zajęcia z ping ponga na stadionie. Z hali mogli korzystać młodzi
adepci koszykówki. W sierpniu OSiR w Opalenicy był współorganizatorem Duathlonu,
rozgrywanego w Porażynie obejmującego bieg – jazdę na rowerze – bieg.

We wrześniu zorganizowaliśmy Jesienny Rajd Rowerowy, w którym udział wzięło około 60 osób.
Odbyły się także zawody z cyklu Grand Prix Gminy Opalenica drużyn wiejskich w piłkę nożną.
Swoje rozgrywki w hali rozpoczęli zawodnicy unihokeja a w parku miejskim rozpoczęły się
zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży. Odbył się też turniej koszykówki 3 x 3 dziewcząt i
chłopców.
Październik tradycyjnie należał do siatkarzy. Po raz XVI odbyły się Mistrzostwa Wielkopolski
Nauczycieli w Siatkówkę. Tydzień wcześniej z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowaliśmy
mistrzostwa nauczycieli z naszego powiatu. Biegacze z kolei mogli się sprawdzić w Jesiennym
teście Coopera. Ruszyły też rozgrywki ligowe w koszykówce dziewcząt w kategorii kadetek.
Od rozgrywek w halowej piłce nożnej w październiku rozpoczęła się rywalizacja w grach
zespołowych szkół z terenu naszej gminy oraz powiatu. W listopadzie zainaugurowany został
kolejny sezon zmagań drużyn wiejskich w halowej piłce nożnej w ramach Grand Prix Gminy
Opalenica oraz zawody dla dzieci z unihokeja. Odbył się także amatorski turniej piłki siatkowej
organizowany przez Grupę Piątkową z udziałem 8 drużyn a także tradycyjnie w listopadzie swój
turniej piłki nożnej rozegrali ministranci z okolicznych parafii. Rozpoczął się także kolejny sezon
Opalenickiej Ligi Unihokeja. Swoje zawody rozegrali też Oldboje w halowej piłce nożnej.
Cykliczne turnieje trwają już od 9 lat i skupiają zawodników z całego województwa. Tradycyjnie
Święto Niepodległości uczciliśmy na sportowo Turniejem w Halowej Piłce Nożnej. Na koniec
listopada w hali OSiR z okazji Święta Szkoły Podstawowej w Opalenicy odbyły się XXI
Mistrzostwa Gminy w Wieloboju Sprawnościowym Klas 1 - 3, w których udział wzięło 6 szkół. Na
Stadionie Miejskim w sali "Czerwona Kula" swoje mecze ligowe rozpoczęli tenisiści z MKTS
Opalenica. Gościliśmy też drużyny z powiatu nowotomyskiego na mistrzostwach w piłce ręcznej
dziewcząt i chłopców.
Grudzień rozpoczął się turniejem piłki nożnej, którego organizatorem była firma REMES.
Rozegrano także Mistrzostwa Gminy Opalenica oraz Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego szkół
podstawowych w halowej piłce nożnej dla dzieci z klas 7-8 oraz 6 i młodszych. Swoje boje w sali
„Czerwona Kula” toczyli tenisiści stołowi w ramach rozgrywek II i III ligi oraz turniej Puchar
Polski w tenisie stołowym. Rok zakończyliśmy już tradycyjnie 1 stycznia marszobiegiem na trasie
Opalenicki Ratusz – Hala OSiR, witając Nowy Rok lampką szampana.
Ogółem w całym roku OSiR w Opalenicy zorganizował i był współorganizatorem ponad 120
imprez i zawodów. Kończąc należy potwierdzić, że Opalenicki OSiR jest jednostką, która inicjuje
i koordynuje działania sportowo-rekreacyjne w naszej gminie. Współpracuje w tym zakresie
z wieloma stowarzyszeniami, instytucjami i klubami, a przekazane w administrowanie obiekty stara
się utrzymać w należytej sprawności i dobrym stanie technicznym, co znajduje odbicie
w pozytywnych opiniach korzystających z naszych obiektów i propozycji mieszkańców,
zawodników czy mediów.
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XX. Działalność Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w
Opalenicy

Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy z siedzibą w
Opalenicy na Osiedlu Centrum 11 jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru
Instytucji Kultury, który prowadzony jest przez Urząd Miejski w Opalenicy pod numerem
1 z dnia 01.10.2016r.

Sala widowiskowa CKiB w Opalenicy po modernizacji

Podstawowy przedmiot działalności wg PKD 9004Z: Działalność Obiektów Kulturalnych.
Instytucja otrzymała numer identyfikacji Regon 365529479 oraz numer identyfikacji
podatkowej NIP 7882005456, CKIB w Opalenicy jest jednostką organizacyjną Gminy
Opalenica.
Działa na podstawie:
- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2020r. Poz. 713);
- ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. Z 2020r. Poz 194 ze zm.);
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach ( Dz. U. Z 2019r poz. 1479ze zm.);
–Statutu CKiB w Opalenicy stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/178/2016
Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 31.08.2016r.
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W 2019 roku mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość wyboru dla siebie poszczególnych
propozycji z różnorodnego pakietu zajęć, wydarzeń, imprez kulturalnych, które
dostosowywane są do uwag i wniosków odbiorców naszej oferty.
I. Zajęcia stałe
CkiB w Opalenicy w okresie sprawozdawczym kontynuowało zajęcia oferowane w latach
poprzednich, które mogą liczyć na swoich wiernych odbiorców, jak i nowe propozycje, które
ubogacają program, sprawiając, że oferta CKiB jest jeszcze ciekawsza. CKiB w Opalenicy
utworzyło nowe sekcje takie jak: programowanie i nie tylko, zajęcia fotograficzne, mażoretki
czy grupę werblistów. W ofercie sekcji tematycznych znajdowały się :

Lp.

Nazwa

Liczba uczestników

1.

Nauka gry na gitarze

20

2.

Nauka gry na pianinie

12

3.

Nauka gry na perkusji

7

4.

Mała Akademia Muzyczna – nauka gry na saksofonie

5.

Warsztaty wokalne

6.

Zespół wokalny

12

7.

Pracownia modelarska

18

8.

Kółeczko plastyczne

42

9.

Kolorowa przechowalnia

24

10.

Taniec towarzyski

10

11.

Zumba kids

52

12.

Zajęcia hip hop

21

13.

Dziecięcy zespół taneczny – elementy tańca ludowego

35

14.

Balet

31

15.

Robotyka i programowanie LEGO

12

16.

Zajęcia szachowe

23

17.

Grupa teatralna ,,Perełka”

19

18.

Grupa teatralna ,,Złapanki”

15

17
8
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19.

Mażoretki

12

20.

Grupa werblistów

21.

Zajęcia fotograficzne

15

22.

Programowanie i nie tylko!

12

19.

Zajęcia Tai - Chi

20.

Zespół muzyczny Seven Brass

21.

Zespół folklorystyczny Kłosy

-

22.

Zespół Folklorystyczny Wiaruchna

-

23.

Zespół wokalny Wesołe nutki

8

24.

Opalenicka Orkiestra Dęta

25

25.

Uniwersytet Trzeciego Wieku

97

26.

Opalenicki Klub Włóczkersów

35

6

8
11

W placówce prowadzona jest ponadto kronika dokumentująca wszystkie wydarzenia. Poza
zajęciami stałymi CKiB organizuje szereg imprez, akcji, koncertów.
Centrum Kultury i Biblioteka im. Powstańców Wielkopolskich w 2019 roku angażowało się
również w organizację imprez pomagając finansowo i od strony technicznej. Mam tu na myśli
m.in. współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.
W pomieszczeniu CKiB swoją działalność prowadzi też Koło Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, z którym aktywnie współpracujemy. Odpowiadamy także na potrzeby finansowe
i techniczne sołectw, w których organizowane są także wydarzenia kulturalne.
CKiB w Opalenicy angażuje się w działalność Stowarzyszenia „Coolturalna Opalenica”.

II. Imprezy kulturalne
Lp.

Data

Nazwa wydarzenia kulturalnego

1.

7 stycznia

Wernisaż wystawy fotografii ,,Kwiaty” Wojciecha
Teleszyńskiego. Wystawa była dostępna do końca
lutego.

2.

8 stycznia

Współorganizacja Spotkania Noworocznego.

3.

11 stycznia

Opalenickie kolędowanie pod dowództwem, działającej

Liczba
uczestników
ok. 300

ok. 200
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w naszym centrum Opalenickiej Grupy Wokalnej
Leszka Górki.
4.

12-13 stycznia

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
współorganizacja 27 godzinnego biegu ,,Się biega, się
pomaga”. Biegacze przebiegli łączny dystans 270
kilometrów, podzielony na 54 okrążenia. Podczas
finału, opalenicki sztab zebrał 67.000,00 złotych.

ok. 550

5.

14-25 stycznia

Organizacja ferii zimowych dla dzieci. W programie:
przedstawienia teatralne, zajęcia plastyczne, spotkanie z
policją, zumba, wycieczka do kina, klub małego
naukowca, bal przebierańców i wiele innych.

6.

10 lutego

Współorganizacja wydarzenia charytatywnego Kurnik
Impro.

-

7.

12 lutego

Pocket Concert -"Paderewski all inclusive"
przedstawienie najważniejszych - z punktu widzenia
odzyskania przez Polskę niepodległości - momentów z
życia wybitnego męża stanu i artysty - Ignacego Jana
Paderewskiego. Kanwą opowieści będą „Pamiętniki”
Paderewskiego spisane przez Mary Lawton (PWM
1986).
Ważnym momentem widowiska będzie przedstawienie
fragmentu zainscenizowanego recitalu Paderewskiego
przed prezydentem Thomasem Woodrowem Wilsonem.
To właśnie o tych koncertach napisał Norman Davies:
„(…) dzięki koncertom, jakie dawał w Białym Domu
Ignacy Jan Paderewski, wpisał na swoją listę
niepodległość” (lista 14 punktów, przedstawionych w
Kongresie USA, dotyczących przyszłego pokoju w
Europie po I wojnie światowej).

250

8.

16 lutego

Piknik historyczny - setna rocznica zakończenia
zwycięskiego, przynoszącego nam upragnioną wolność,
Powstania Wielkopolskiego. W programie były pokazy
wojskowe w wykonaniu grupy rekonstrukcji
historycznej Gratz, kuchnie polowe, przejażdżki
pojazdami wojskowymi, występy artystyczne szkół .

ok. 450

9.

25 lutego

Koncert profilaktyczny Jacek Dewódzki Band. Występy
artysty były elementem profilaktyki uzależnień
prowadzonej na terenie gminy.
Zebrani mieli okazję wysłuchać nie tylko refleksyjnych
opowieści byłego członka kultowej polskiej bluesowej
formacji Dżem, ale także najpiękniejszych utworów tej
grupy, takich jak "W życiu piękne są tylko chwile",
"Czerwony jak cegła" czy "Whiskey moja żono".

400

125

117

10.

25 lutego

Inauguracja projektu Ery Nowych Kobiet. ERA
NOWYCH KOBIET to autorski projekt stworzony
przez Joannę Przetakiewicz. Główne hasło: KOBIETYKOBIETOM. Ideą projektu jest motywacja, rozwój i
wsparcie kobiet na różnych etapach życia. Poprzez
spotkania tematyczne chcemy zmobilizować kobiety do
zmiany, by otwierały się na nowe wyzwania. Chcemy
budować mikrospołeczności, które mają się wzajemnie
motywować i wymieniać doświadczeniami.

11.

1 marca

-Uroczystości związanych z Narodowym Dniem
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

120

-

-Spotkanie sołtysów powiatu nowotomyskiego.
12.

3 marca

XI Nostalgiczny Przegląd Polskiej Piosenki
- ,,Wspomnień Czar”. Bezpłatne wejściówki na imprezę
rozeszły się w okamgnieniu i równie szybko sala
wypełniła widzami. Po raz drugi impreza odbyła się w
opalenickiej auli kulturalno-rozrywkowej, zaś jak co
roku przegląd poświęcony był innej tematyce. Tym
razem były to piosenki country. Wiaruchna, Akolada,
Kłosy, Rudniczoki i Wesołe Seniorki przedstawiły
publiczności swoje interpretacje znanych szlagierów
rodem z dzikiego zachodu. Gwiazdą Przeglądu był
znany w coraz szerszych kręgach polskich miłośników
muzyki country nowotomyślanin Iżi Monti, który
wystąpił w towarzystwie Marzeny Barszczewskiej.
Pomysłodawczynią przeglądu i jego rokroczną
prowadzącą była Lidia Wachońska.

250

13.

8 marca

Współorganizacja Dnia Kobiet dla opalenickich
seniorek.

150

14.

8 marca

Koncert z okazji Dnia Kobiet

250

15.

9 marca

Spotkanie w ramach projektu Era Nowych Kobiet.
Wykład o akceptacji prowadzony przez Sarę Girgis.

50

16.

15 marca

Koncert organizowany w ramach KOLD.

50

17.

22 marca

Koncert Roberta Kudelskiego. Artysta zaśpiewał
przepiękne utwory o miłości, zaś porwana przez niego
publiczność wtórowała śpiewem i oklaskami.

240

18.

27 marca

Światowy Dzień Teatru. Z tej okazji gościliśmy na
naszej scenie młodych aktorów z warszawskiej szkoły
Haliny i Jana Machulskich. W ich wykonaniu
zobaczyliśmy spektakl "Oni" Stanisława Ignacego
Witkiewicza. Nowoczesna forma, świetna gra aktorów.

240

118

19.

30 marca

Spotkanie w ramach projektu Era Nowych Kobiet. ,,
Wszystko zaczyna się w głowie” spotkanie z Karoliną
Cwaliną- coachem, autorką książki „wszystko zaczyna
się w głowie” .

30

20.

1 kwietnia

Występ Jacka Fedorowicza - malarz, pisarz, satyryk,
prezenter radiowy i telewizyjny komentator otaczającej
rzeczywistości, a zwłaszcza sceny politycznej, miłośnik
języka polskiego, a przy tym wszystkim człowiek
niezwykle skromny. Zarażał śmiechem,a swoimi
felietonami bawił zebranych do łez.

250

21.

16 kwietnia

Misterium Męki Pańskiej

-

22.

23/24 kwietnia

Kino 9 D

-

23.

2 maja

Współorganizacja – Bieg Maryi

-

24.

11 maja

Spotkanie w ramach projektu Era Nowych
Kobiet. ,,Przestań mówić, zacznij działać” - spotkanie z
dietetykiem klinicznym Natalia Kmieciak oraz trenerem
personalnym Joanną Majewską.

20

25.

17 maja

Koncert Opalenickiej Grupy Wokalnej Leszka Górki

240

26.

31 maja 1 czerwca

Foodtruck Festiwal. Na placu przy Centrum Kultury i
Bibliotece stanęło 8 foodtrucków, natomiast na scenie
zaprezentowali się znani i lubiani lokalni artyści,.

ok. 400

27.

1 czerwca

Gminny Dzień Dziecka. Wszystkie dzieci, które
postanowiły dzisiejszy dzień spędzić z nami, mogły
liczyć na fantastyczne animacje, darmowe dmuchańce,
mnóstwo konkurencji, gier i zabaw.

ok. 600

28.

15 czerwca

Spotkanie w ramach projektu Era Nowych Kobiet.
Spotkanie z Barbarą Pasek - dziennikarką Dzień Dobry
TVN oraz prezenterką związana z grupą Discovery.

50

29.

15-17 czerwca

Piknik na Powitanie Lata - impreza została
zorganizowana na opalenickim płaskowyżu, zaś
punktami kulminacyjnymi były imprezy muzyczne. Jej
głównym celem było umożliwienie twórcom lokalnym
zaprezentowania się przed szerszą publicznością, a
także wpisanie ich działań w imprezę, gdzie ich
działalność towarzyszy na równych prawach z
występami ludzi i zespołów o ogólnopolskim zasięgu.
W ciągu trzech dni zaprezentowały się dzieci
uczęszczające na zajęcia zumby w Centrum Kultury i
Bibliotece w Opalenicy, później nastąpiły występy
dzieci z placówek oświatowych, gminny zespół

ok. 5000

119

folklorystyczny Wiaruchna oraz Wesołe Seniorki.
Każdego wieczoru pod sceną
na występach zespołu MIG, Czerwonych Gitar i Urszuli
bawiło się tysiące ludzi. Największym sukcesem
pikniku było zaktywizowanie sporej części
mieszkańców gminy, włączenie w działania każdej
instytucji gminnej oraz stworzenie warunków do
prezentacji lokalnej twórczości.
30.

18 czerwca

Współorganizacja - SPEKTAKL "ŚPIĄCA
KRÓLEWNA"

440

31.

24 czerwca

Piknik osiedlowy. Imprezę od początku organizujemy
wspólnie z nowotomyską Spółdzielnią Mieszkaniową

330

32.

24 czerwca – 31 Organizacja wakacji letnich dla dzieci. Przez cały okres
sierpnia
wakacji codziennie odbywały się zajęcia dla dzieci. W
programie: przedstawienia teatralne, zajęcia
plastyczne, , zumba, zajęcia taneczne, warsztaty
krawieckie, warsztaty artystyczne, warsztaty muzyczne,
wycieczki do kina, wycieczki do ZOO i wiele innych.

ok. 100

33.

21 lipca

Współorganizacja 140-lecia Bractwa Kurkowego.

-

34.

9 sierpnia

Parkowa Noc

ok. 400 osób

35.

10 sierpnia

V edycja Dobrze Rockującej soboty, na scenie
rywalizowały cztery wielkopolskie kapele. Smokes of
Krakatau, Obraz pierwotny, Wizja lokalna, Krambabula.
Tegoroczną gwiazdą był zespół Pudelsi

ok. 500 osób

36.

20-24 sierpnia

IV Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski.

ok. 100 osób

37.

24 sierpnia

Festyn na pożegnanie wakacji oraz Święto zupy

ok. 350 osób

38.

1-26 sierpnia

Realizacja projektu Sieciaki-bezpieczny Internet dla
dzieci z fundacją Orange

39.

1 września

Obchody 80-ątej rocznicy wybuchu II Wojny
Światowej.

40.

14 września

Obchody 625 lat Dakowach Mokrych

-

41.

15 września

Współorganizacja festynu parafialnego

-

42.

20 września

Marsz uczniów opalenickich szkół. Hasłem przewodnim
marszu było: Chrońmy środowisko naturalne, chrońmy
przyrodę, bo jutro może być za późno! W tym dniu na
całym świecie odbędzie się Młodzieżowy Strajk

17 osób
ok. 200 osób

ok. 600
uczniów
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Klimatyczny.
43.

1 października

Marsz Asów

ok. 150 osób

44.

4 października

Opalenicką Jesień Kulturalną rozpoczęliśmy koncertem
muzyki żydowskiej „Gdybym był bogaczem” opartym
na motywach kultowego musicalu Jerry'ego Bocka
Skrzypek na dachu. Znakomici artyści przenieśli
słuchaczy do świata, którego już nie ma, a który przez
setki lat współtworzył kulturowy krajobraz naszego
kraju. Świata gdzie szewc był poetą, zegarmistrz
filozofem, a fryzjer trubadurem.

ok. 220 osób

45.

14 października

Dzień Seniora

46.

18 października

Koncert Grupy Wokalnej Leszka Górki w ramach
Opalenickiej Jesieni Kulturalnej.

47.

20 października Współorganizacja jubileuszu 50-lecia zawarcia związku
małżeńskiego

-

48.

21 października

Współorganizacja obchodów 200-lecia szkoły w
Rudnikach

-

49.

24 października

Uruchomienie Opalenickiej Galerii Fotograficznej

-

50.

2 listopada

Zaduszki na cmentarzu w Opalenicy. W tym roku
przytoczono życiorysy Księdza Antoniego
Gustowskiego, dawnego opalenickiego proboszcza,
Stefanii Ptakówny, znakomitej pedagog, animatorki
życia kulturalnego i Jana Wojdy, żołnierza spod Monte
Cassino, działacza sportowego i społecznego, a także
patrona stadionu w Opalenicy.

51.

9 listopada

Współorganizacja Rowerowego Rajdu
Niepodległościowego w Kopankach.

-

52.

16 listopada

Koncert Opalenickiej Orkiestry Dętej.

220 osób

53.

17 – 24
listopada

Współorganizacja Dni Kultury Chrześcijańskiej.

54.

6-8 grudnia

W czasie trwania Jarmarku Świątecznego, na ustawionej
na Rynku scenie, przez trzy dni trwały występy dzieci i
młodzieży. Zaplanowaliśmy między innymi koncerty
rockowe, zabrzmiała także muzyka ludowa. Sobotni
wieczór uświetnił występ warszawskiej artystki
Kalczyńska śpiewa Jantar. Z kolei w niedzielę

220 osób

ok. 80 osób

ok. 2000 osób
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wieczorem zabrzmiały najsłynniejsze włoskie przeboje
w wykonaniu grupy Azurro. Podczas jarmarku jako
imprezy towarzyszące zorganizowana warsztaty
tworzenia kartek świątecznych oraz tworzenie bombek
świątecznych metodą decoupage.
55.

13 -15 grudnia

Otwarcie budynku Centrum Kultury i Biblioteki.
Pierwszego dnia odbyło się oficjalne otwarcie oraz
premiera spektaklu przygotowanego przez grupę
teatralną Złapanki ,,Qui Pro Quo”. W sobotę ponowne
pojawienie się w naszym mieście kina zainaugurował
seans filmu "Moje córki krowy" ze wspaniałą rolą
Mariana Dziędziela. Pokaz był poprzedzony niezwykle
interesującym oraz pełnym znakomitego humoru,
dowcipu i ciętego żartu spotkaniem z tym wspaniałym
aktorem. Ostatniego dnia odbyło się przedstawienie
uczniów szkoły podstawowej w Opalenicy, koncert
Opalenickiej Orkiestry Dętej.

ok. 400 osób

56.

27 grudnia

Obchody 101. rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. Spektakl uczniów Szkoły
Podstawowej w Opalenicy, po przedstawieniu msza
święta w kościele pod wezwaniem św. Mateusza. Po
nabożeństwie odbyła się uroczystość na Skwerze
Obrońców Wiary i Ojczyzny, gdzie w asyście delegacji,
pocztów sztandarowych i orkiestry dętej, odsłonięta
została kolejna tablica z nazwiskami powstańców z
naszego terenu.

ok. 120 osób

57.

31 grudnia

Sylwester na Rynku

ok. 150 osób

58.

18-31 grudnia

W tym okresie odbyło się 19 projekcji filmowych w
opalenickim kinie za rogiem.

490 osób

III. Spotkania autorskie, imprezy promujące czytelnictwo.
Lp.

Data

Rodzaj

Liczba
uczestników

1.

27 lutego

Spotkanie z Joanną i Adamem Dzielickimi. Od tego
spotkania z dwójką podróżników rozpoczęliśmy w tym
roku cykl spotkań autorskich. Państwo Dzieliccy odbyli
zadziwiającą podróż przez Azję, Australię i Nową
Zelandię, używając jedynie autostopu, pociągów i
jachtostopu.

70

2.

14 marca

„Czego o swej kulturze nie powie ci Arab?” Spotkanie z

60
122

Agnieszką Chęś. Kolejne spotkanie, którego celem było
ukazanie obcych kultur, zwyczajów, tradycji. Pani
Agnieszka Chęć przez trzy lata pracowała na Półwyspie
Arabskim, zaś jej specjalizacją jest dialog
międzykulturowy
3.

29 marca

Opalenicka Jeżycjada. „Jeżycjady” to inicjatywa
wymyślona przez wydawnictwo Akapit Press, wydające
książki Małgorzaty Musierowicz, jej celem jest
promocja twórczości autorki oraz stworzenie
wydarzenia, na którym mogą się spotkać fani twórczości
pani Musierowicz. W tym roku Jeżycjada po raz
pierwszy odbyła się w Opalenicy. Podczas spotkania
spotkali się zarówno dorośli miłośnicy tej twórczości,
jak i uczniowi ze szkoły podstawowej. Na zebranych
czekał quiz z wiedzy o Jeżycjadzie, a także głośne
czytanie wybranych fragmentów z powieści.

30

4.

2 kwietnia

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Impreza
zorganizowana wspólnie z Przedszkolem nr 1 i
Przedszkolem nr 2 w Opalenicy. Dzieci przedszkolne
specjalnie na tę okazję przebrały się za ulubione postaci
z bajek, natomiast biblioteka przygotowała dla nich
głośne czytanie „Książki bez obrazków” Benjamina
Jospeha Novaka w tłumaczeniu Michała Ruskinka.
Następnym punktem programu był quiz z wiedzy o
baśniach i bajkach, natomiast całą imprezę poprowadził
sam Pan Kleks.

200

5.

8 maja

„Godejmy po noszymu!” Spotkanie z Juliuszem
Kublem. Na początku maja z opaleniczanami spotkał się
autor legendarnych „Blubrów starego Marycha” oraz
znany propagator gwary poznańskiej Juliusz Kubel.
Podczas spotkania omówił najważniejsze zagadnienia
gramatyczno-semantyczne związane z tą odmianą
polszczyzny, a w drugiej części zaprezentował kilka
swych monologów i wierszy spisanych właśnie gwarą.

50

6.

9 maja

Spotkanie z Ewą Chotomską. W Tygodniu Bibliotek z
dziećmi z klas wczesnoszkolnych spotkała się Ewa
Chotomska, czyli popularna Ciotka Klotka z programu
„Pan Tik-Tak”, a także córka słynnej poetki dla dzieci –
Wandy Chotomskiej.

100

7.

12 maja

Konkurs recytatorski „Posłuchaj Malucha”. W maju
odbył się również finał konkursu recytatorskiego
„Posłuchaj Malucha!”, podczas którego dzieci z grup
przedszkolnych recytowały przez zebraną publicznością
wybrane przez siebie, wychowawców lub też rodziców
wiersze. Finał został poprzedzony etapem wewnętrznym,

70

123

podczas którego placówki przedszkolne z całej gminy
wybierały dzieci, mające reprezentować daną placówkę
podczas etapu finałowego.
8.

16 maja

Kuba. Muzeum niespełnionych marzeń. Spotkanie z
Anną i Krzysztofem Kobusami. Małżeństwo Kobusów
wprowadziło opalenickich słuchaczy w wyjątkowo
ciekawą, egzotyczną i zazwyczaj niedostępną dla
turystów przestrzeń Kuby, ukazując ją jako kraj pełen
sprzeczności, w którym na turystów czekają luksusy, zaś
najbiedniejsze rejony Kuby są dla nich niedostępne.

70

9.

3-7 czerwca

Tydzień Czytania 2019. W tegoroczny Tydzień Czytania,
podobnie jak w poprzednim roku, zaangażowaliśmy
naszych czytelników i użytkowników. W efekcie
zorganizowano 10 spotkań, podczas których ochotnicy
prezentowali dzieciom przedszkolnym wybrane przez
siebie książki dla dzieci.

230

10.

13 czerwca

„Gdy świat zapachnie wakacjami”. Impreza
zorganizowana przy filii bibliotecznej w Rudnikach. Na
zakończenie roku szkolnego uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Rudnikach zwiedziły nowo oddaną
remizę strażacką we wsi oraz wzięły udział w mini
zawodach strażackich. Nie zabrakło również odczytania
klasycznej już bajki „Jak Wojtek został strażakiem”, zaś
dzieci zostały poczęstowane pączkami i lodami.

80

Festyn w Łagwach przy filii bibliotecznej

300

Narodowe Czytanie „Nowele”. Ogólnopolska akcja pod
patronatem Pary Prezydenckiej.

60

11
12

7 września

IV. Wydarzenia cykliczne:
Lp.

1.

2.

Data

2019

2019

Tytuł spotkania

Zajęcia głośnego czytania dla dzieci
przedszkolnych i żłobkowych, podczas
których łączy się prezentację
najciekawszych tytułów z literatury
dziecięcej z pogadankami na najróżniejsze
tematy.
Spotkania Filmowe: Kino Łączy. Spotkania
odbywały się pod następującymi hasłami:

Liczba

Liczba

I półrocze

II półrocze

28 spotkań

6 spotkań

ok. 620
uczestników

ok. 115
uczestników

8 spotkań

------

124

„Psi wieczór”, „Wieczór z Joy Division”,
„Dzikie walentynki”, „Filmowa jazda bez
trzymanki”, „Queen – We will rock you”,
„Niesamowicie prawdziwa historia”,
„Bardzo kobiece kino historyczne”, „Coś
kultowego na zakończenie sezonu
filmowego”.
3.

2019

4.

2019

5.

2019

ok. 160
uczestników

Zajęcia literacko-filmowe przygotowywane
7 spotkań
dla słuchaczy Opalenickiego Uniwersytetu
28
Trzeciego Wieku. Podczas zajęć w
uczestników
pierwszym półroczu omówiona została
literatura i sztuka fantastyczna, II, III i IV
część „Dziadów” A. Mickiewicza. Słuchacze
zapoznali się również z filmem „Zimna
wojna” Pawła Pawlikowskiego oraz poznali
bliżej życie i twórczość Marka Grechuty.
Spotkania Opalenickiego Klubu
Włóczkersów. W pierwszym półroczu
odbyły się cztery spotkania, z czego
styczniowe zostało zorganizowane z okazji
4. rocznicy istnienia Klubu.

---------

4 spotkania

1 spotkanie

85
15 uczestników
uczestników

Lekcje biblioteczne poświęcone życiu i
200
twórczości Wandy Chotomskiej, realizowane uczestników
wspólnie ze Szkołą Podstawową z
Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł.
Niegolewskich. W omawiany półroczu
odbyły się 4 spotkania (styczeń, luty, maj,
czerwiec) z uczniami klas
wczesnoszkolnych. Podczas spotkań dzieci
m.in. zapoznały się z etymologią nazw
miesięcy za pomocą tomiku „12 miesięcy”,
przy pomocy utworu „Dziesięć bałwanków”
odkryły powiązania między poezją a
matematyką, a także poznały sporo
ciekawostek z życia Wandy Chotomskiej.

5 spotkań
100
uczestników

V. WYPOŻYCZENIA I ODWIEDZINY W OKRESIE OD 1.01.2019r. DO 30.06.2019 r.:
OPALENICA:
CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA:
•

Czytelnicy:

•

Zarejestrowani: 1 860 osób (w tym 211 czytelników zapisanych w tym roku);
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•

Odwiedziny w wypożyczalni i czytelni: 11 123 odwiedzin;

•

Odwiedziny w czytelni internetowej: 89 odwiedziny.

Pozostałe odwiedziny (spotkania filmowe, zajęcia czytelnicze, odwiedziny bez
wypożyczeń): 2 643;
•

Ogółem odwiedzin: 7 757.

•

Wypożyczenia:

•

Wypożyczalnia dla dorosłych: 23 366 wypożyczeń;

•

Wypożyczalnia dla dzieci: 21 521 wypożyczeń;

Ogółem: 44 887 wypożyczeń:
- literatura piękna: 40 580 wypożyczenia;
- literatura popularnonaukowa ( w tym regionalna): 4 149 wypożyczeń;
- audiobooki: 81 wypożyczeń;
- inne: 77 wypożyczeń.
Wypożyczenia prezencyjne:
•

Książki: 62 wypożyczeń;

•

Czasopisma: 189 wypożyczenia.

Biblioteka po remoncie
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a) FILIA ŁAGWY:
Czytelnicy:
a) Liczba czytelników: 110
b) Liczba odwiedzin: 933
Wypożyczenia:
a) Wypożyczeń ogółem: 1 931
- literatura piękna: 1818
- literatura popularnonaukowa: 113

a) FILIA RUDNIKI:
Czytelnicy:
a) Liczba czytelników: 251
b) Liczba odwiedzin: 2 280
Wypożyczenia:
•

Wypożyczeń ogółem: 3 293

- literatura piękna: 3 255
- literatura popularnonaukowa: 38

a) FILIA UŚCIĘCICE:
Czytelnicy:
a) Liczba czytelników: 119
b) Liczba odwiedzin: 571
Wypożyczenia:
a) Wypożyczeń ogółem: 1198
- literatura dla dorosłych: 374
- literatura dla dzieci: 824

a) FILIA WOJNOWICE:
Czytelnicy:
•

Liczba czytelników: 281
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•

Liczba odwiedzin: 2 104
Wypożyczenia:

•

Wypożyczeń ogółem: 4093

- literatura piękna: 3 806
- literatura popularnonaukowa: 287

a) STATYSTYKI OGÓŁEM (Opalenica + filie):
- czytelnicy zarejestrowani: 2 621 czytelników;
- odwiedziny: 17 011 odwiedzin;
- wypożyczenia: 55 402 wypożyczeń.

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH:
W 2019 roku biblioteka zakupiła 2217 woluminów za łączną kwotę: 47799,00 zł. Ponadto
pozyskaliśmy w darze 149 woluminów.
W ramach dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego program wieloletni
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych otrzymaliśmy dotację w kwocie 12 799 zł.

XXI. Informacja o działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności
w 2019 roku.
Na terenie gminy w 2019 roku działały następujące Ochotnicze Straże Pożarne:


OSP Opalenica,



OSP Nordzucker



Opalenica,



OSP Wojnowice,



OSP Łagwy,



OSP Urbanowo,



OSP Uścięcice,



OSP Porażyn,



OSP Dakowy Mokre

128



OSP Rudniki.

W 2019 roku na terenie Gminy Opalenica zarejestrowano ogółem 146 zdarzeń, natomiast w
w 2018 roku zanotowano 196 zdarzeń. Z tego wynika spadek o 51 zdarzeń. W liczbie 146
zdarzeń 35 stanowiły pożary z czego jedno zdarzenie zostało zakwalifikowane jako pożar
bardzo duży i wiązał się z długotrwałą akcją gaśniczą trwającą ponad 18 godzin bez przerwy.
Natomiast 101 zdarzeń to tzw. miejscowe zagrożenia. Zalicza się do nich wypompowywanie
wody, usuwanie skutków wypadków komunikacyjnych, anomalii pogodowych, katastrof
budowlanych, usuwanie gniazd niebezpiecznych owadów błonkoskrzydłowych itp. W roku
2019 odnotowano 9 alarmów fałszywych a w roku 2018 odnotowano ich 10. W roku 2019
druhowie z Gminy Opalenica zajęli drugą pozycję jeżeli chodzi o liczbę wyjazdów do
zdarzeń w Powiecie Nowotomyskim.
Wysokość strat powstałych w 2019 roku w wyniku zdarzeń wynosi 838,10 tys. zł. Wartość
mienia uratowanego wynosi 1893,00 tys. zł.
Łączny czas trwania akcji ratowniczych w 2019 roku wyniósł 180 godz. Dla porównania czas
ten w 2018 roku wyniósł 284,80 godz. W 2019 roku w akcjach uczestniczyło ogółem 1191
strażaków z OSP, dla porównania w 2018 roku uczestniczyło 1661 strażaków.
W dniu 16 lutego 2019 r. w budynku OSP Opalenica przy ul Młyńskiej 61 odbyły się Gminne
Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”pod
patronatem Burmistrza Opalenicy.
W zmaganiach brało udział 44 młodych druhów z jednostek: OSP Opalenica, OSP Rudniki,
OSP Porażyn, OSP Łagwy, OSP Uścięcice i OSP Urbanowo.

Uczestnicy zmagań byli podzieleni na 3 kategorie wiekowe:
•

uczniowie szkół podstawowych (klasy 1-6),

•

uczniowie szkół podstawowych (klasy 7-8) i szkół gimnazjalnych;

•

uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Jak co roku w ramach działań prewencyjnych, strażacy spotykają się z młodzieżą i dziećmi
w szkołach, na pokazach, pogadankach celem uświadomienia, jak groźny może być pożar.
Akcja jest prowadzona z dużym zaangażowaniem strażaków i cieszy się uznaniem
i szacunkiem wśród społeczeństwa. Wyznając zasadę „Lepiej zapobiegać niż
gasić", będzie ona prowadzona w następnych latach. Strażacy podczas spotkań
mówią o prawidłowej wentylacji, czyszczeniu przewodów dymowych i spalinowych
oraz niebezpieczeństwa związanego z powstawaniem czadu jako groźnego „Cichego
Zabójcy".
Równocześnie są prowadzone w szkołach oraz salach wiejskich na terenie Gminy Opalenica
pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z obsługi defibrylatorów AED
które pozwalają na przeprowadzenie defibrylacji nawet przez osoby bez jakiegokolwiek
przeszkolenia medycznego.
Prowadzone były na bieżąco badania lekarskie, mające na celu ocenę
predyspozycji zdrowotnych i określenia zdolności strażaków do udziału
w działaniach ratowniczych. Obowiązujące przepisy w sprawie przeprowadzania
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okresowych badań lekarskich członka Ochotniczej Straży Pożarnej biorącego udział w
działaniach ratowniczych stawia wysokie kryteria zdrowotne w stosunku do strażaków
ochotników oraz rozszerzyło zakres wymaganych badań o konsultacje specjalistów.
W szczególności dotyczy to osób, które po raz pierwszy ubiegają się o uzyskanie
zdolności do działań ratowniczo gaśniczych.

Nowy samochód dla OSP Opalenica

Straże Pożarne w ścisły sposób współdziałają z Państwowym Ratownictwem Medycznym
oraz Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Jednostka OSP Opalenica posiada w swoich
radiostacjach odpowiedni kanał — częstotliwość w celu nawiązania łączności
bezprzewodowej z helikopterami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W czasie lądowania
helikopterem strażacy zabezpieczają lotnisko w celu bezpiecznego przekazania osoby
poszkodowanej.
W czerwcu w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym
Tomyślu przeprowadzono szkolenie pt. Działania ratownicze podczas zdarzeń z udziałem
samochodów o napędzie hybrydowym. Na kurs skierowanych przez gminy zostało 18 druhów
z jednostek OSP w tym dwóch druhów z OSP Opalenica.
W czwartym kwartale 2019 roku w dniu 5 października Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu, zorganizowała warsztaty szkoleniowe dla członków OSP
z KSRG, w zakresie doskonalenia umiejętności obsługi układów wodno – pianowych
pojazdów pożarniczych, obsługi autopomp i motopomp, buforowania wody oraz dostarczania
wody na dalekie odległości. W kursie brały udział 2 osoby z OSP Opalenica.
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Na terenie Gminy Opalenica strażacy z jednostek OSP uczestniczyli wraz z strażakami
z Państwowej Straży Pożarnej z Nowego Tomyśla w ćwiczeniach na obiektach, szkoleniach
doskonalących oraz spotkaniach:
•

W dniu 29 stycznia 2019 roku, w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
Centrum Wystawowo-Szkoleniowym Sielinko odbyła się inauguracja drugiej edycji
akcji pod hasłem „WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”, zorganizowanej pod
patronatem Wojewody Wielkopolskiego. Celem spotkań organizowanych na terenie
województwa wielkopolskiego jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej
aktualne w rolnictwie,

•

W poniedziałek, 18 marca 2019 r., przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu ponownie odwiedził mury Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Opalenicy. W ramach spotkania z uczniami klas mundurowych
omówiona została tematyka poświęcona promocji zawodu strażaka. W precyzyjny
sposób zreferowane zostały zadania realizowane przez straż pożarną oraz możliwości
zdobycia tego atrakcyjnego zawodu,

•

W poniedziałek, 25 marca 2019 r., w hali sportowej OSiR, przy Zespole Szkół
w Opalenicy, zorganizowana została kolejna edycja „TARGÓW KARIERY”. Impreza
została zorganizowana dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Młodzież
miała możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami różnych
instytucji, zakładów pracy i uczelni. Na targach nie zabrakło przedstawicieli służb
mundurowych, wśród których znaleźli się strażacy z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu wsparci przez druhów Jeremiasza
Cichego, Jacka Kotlarskiego i Konrada Bachorza z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Opalenicy,

•

11 kwietnia odbyły się ćwiczenia w Składzie Paliw w Porażynie. Udział w nich wzięły
zastępy z JRG Nowy Tomyśl, Wojskowej Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej i OSP
Opalenica,

•

W dniach od 8 do 11 maja 2019 r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół
w Opalenicy, przebywali na obozie szkoleniowym w Ośrodku Wypoczynkowy
„Łężeczki” w Łężeczkach. Podczas zajęć uczniowie mieli okazję zapoznania się
z podręcznym sprzętem gaśniczym, jego przeznaczeniem oraz zasadami obsługi.
Odbył się również praktyczny pokaz gaszenia pozorowanego pożaru przy użyciu
gaśnic proszkowych,

•

17 października odbyły się ćwiczenia na terenie firmy ,,LS Plus’’ w Opalenicy.
W ćwiczeniach wzięła udział jednostka OSP Opalenica,

Na terenie Gminy Opalenica odbyły się następujące zawody:
•

07.09.2019 r. – zawody sportowo – pożarnicze gminy Opalenica rozegrane w
Urbanowie.

•

15.09.2019 r. – zawody sportowo - pożarnicze powiatu nowotomyskiego rozegrane w
m. Urbanowo.
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W ramach realizacji dofinansowania „5000+” dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu Gminy Opalenica Komenda Powiatowa PSP w Nowym Tomyślu przyjęła 9 wniosków
o dotację. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Dzięki programowi zakupiono
m.in. zestaw fantomów z defibrylatorem ćwiczebnym, ubrania wyjściowe i koszarowe oraz
sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych.
Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej możliwy był zakup przyczepki pożarniczej wraz z częściowym
wyposażeniem dla jednostki OSP Opalenica. Wyposażenie obejmuje m. in. zbiornik na wodę,
węże oraz sprzęt niezbędny podczas akcji pompowania wody. Całkowita wartość zakupu to
30355,96 zł.
W ramach dofinansowania zakupów z dotacji MSWiA dla Jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych poza KSRG (Krajowym Systemem Ratowniczo Gaśniczym), środki finansowe
otrzymały jednostki z Łagiew, Rudnik oraz Wojnowic. Z programu zostało zakupione
następujące wyposażenie:
•

OSP Wojnowice – 1 aparat powietrzny z maską wraz z 2 butlami, za kwotę 7514,00 zł
z czego Gmina Opalenica przeznaczyła na ten cel kwotę 2078,00 zł;

•

OSP Rudniki – 2 szt. latarek Led oraz zbiornik na wodę 2000 dm³, za kwotę 2300,00
zł z czego Gmina Opalenica przeznaczyła na ten cel kwotę 690,00 zł;

•

OSP Łagwy - motopompa pożarnicza TOIHATSU M16/8 model VE 1500, za kwotę
40000,00 zł z czego Gmina Opalenica przeznaczyła na ten cel kwotę 24570,00 zł;

20 grudnia 2019 r. strażacy ochotnicy z jednostki OSP Wojnowice odebrali fabrycznie nowy
średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN. To pierwszy w długiej historii tej
jednostki fabrycznie nowy pojazd.
Wykonawcą w/w samochodu była firma Moto-Truck z Kielc. Jednostka zakupiła samochód
w ramach przedsięwzięcia: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojnowicach” i było to możliwe dzięki dotacjom jakie
jednostka otrzymała z:
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w kwocie 100
000,00 zł;
- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 172 000,00 zł;
- Gminy Opalenica w kwocie 470 000,00 zł;
- środki własne w kwocie 94 400,00 zł.
Całkowita wartość samochodu to 836 400,00 zł brutto.
Charakterystyczne akcje odnotowane w 2019 roku:
•

22.02.2019 - Pożar budynku gospodarczego w Opalenicy
W piątek, 22 lutego 2019 r., około godziny 13:30, nad budynkami gospodarczo garażowymi, zlokalizowanymi w Opalenicy, przy ulicy 5-stycznia zaczął unosić się
czarny, gęsty dym. Po chwili wiadomo już było, że doszło do pożaru w jednym
z pomieszczeń budynku parterowego, stanowiącego ciągłą zabudowę. Do zdarzenia
zadysponowani zostali strażacy z JRG Nowy Tomyśl, Grodzisk Wlkp. i OSP
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Opalenica. Jako pierwsi na miejsce dotarli miejscowi strażacy, którzy po
przeprowadzonym rozpoznaniu przystąpili do akcji gaśniczej. W dalszej kolejności
zaszła konieczność wykonania prac rozbiórkowych konstrukcji dachowej oraz
wyniesienia i schłodzenia dwóch butli z gazem propan butan. W wyniku pożaru
spaleniu i zniszczeniu uległo około 8 metrów kwadratowych dachu, wyposażenie
garażu oraz styropianowe ocieplenie. Prawdopodobną przyczyną powstania pożaru był
nieszczelny przewód kominowy do którego podłączony był użytkowany piecyk
węglowy.
•

16.04.2019 - W Opalenicy spłonęło 4 tysiące balotów słomy
We wtorek, 16 kwietnia 2019 r., dwadzieścia zastępów straży pożarnej
zaangażowanych było w akcji gaszenia ogromnego stogu, zlokalizowanego w
Opalenicy, przy ulicy Nowej. Stóg był własnością firmy zajmującej się produkcją
podłoża do uprawy grzybów. Pożar powstał kilka minut po godzinie 13 i
błyskawicznie objął cały stóg składający się z około 4 tysięcy balotów słomy. Ogień
stworzył potencjalne zagrożenie dla budynku gospodarczo garażowego i biurowego.
Do zdarzenia zadysponowani zostali strażacy z JRG Nowy Tomyśl, JRG Grodzisk
Wlkp., OSP Opalenica, OSP Wojnowice, OSP Bukowiec, OSP Grodzisk Wlkp. i OSP
Strykowo. Na miejsce zdarzenia przybyła grupa operacyjna z ramienia Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Pierwsza faza działań
ratowniczo - gaśniczych polegała na podaniu dwóch prądów gaśniczych w obronie
zagrożonych budynków. Po dojeździe pozostałych zastępów w kulminacyjnym
momencie akcji strażacy podawali trzy prądy gaśnicze w obronie i cztery prądy
gaśnicze w natarciu. Po zlokalizowaniu pożaru rozpoczęła się mozolna akcja
dogaszania stogu, w której wykorzystano między innymi ładowacz czołowy.
Zakończenie działań nastąpiło następnego dnia około godziny 7 rano. Działania straży
pożarnej spowodowały uratowanie zagrożonych zabudowań, niestety spaleniu uległo
około 4 tysięcy balotów o wartości około 250 tysięcy złotych. Pożar w nomenklaturze
pożarniczej sklasyfikowany został jako bardzo duży

•

16.08.2019 - Pożar budynku mieszkalnego w Opalenicy, przy ulicy 5 stycznia
Piątkowe popołudnie, 16 sierpnia 2019 r. zostało zakłócone pożarem budynku
mieszkalnego zlokalizowanego w Opalenicy, przy ulicy 5 stycznia. O zdarzeniu
służby ratunkowe zostały powiadomione na kilka miny przed godziną 19. Natychmiast
do pożaru zadysponowane zostały zastępy straży pożarnej z miejscowej jednostki
OSP, strażacy z JRG Grodzisk Wlkp. i Nowy Tomyśl, a także strażacy z jednostki OSP
Wojnowice. W momencie dotarcia na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów, ogień
obejmował pomieszczenia poddasza użytkowego i w znacznym stopniu trawił
konstrukcję i drewniane pokrycie dachowe. Na szczęście użytkownicy obiektu
opuścili budynek nie doznając żadnych obrażeń. Mocno rozwinięty pożar został
całkowicie ugaszony po 2,5 godzinach działań. Przed odjazdem z miejsca zdarzenia
działań konieczne było wykonanie prac rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych
oraz sprawdzenie wszystkich pomieszczeń kamerą termowizyjną przed możliwością
ponownego zapłonu.

XXI. Budżet obywatelski
Budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach którego
mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu
gminy.
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Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale
budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może
usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu
obywatelskiego.
W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest
obowiązkowe, w pozostałych gminach instytucja ta ma charakter fakultatywny. W roku 2019
w Gminie Opalenica budżet obywatelski nie funkcjonował.

XXII. Fundusz sołecki
Na terenie gminy Opalenica jest 16 sołectw. W 2019 r. 15 sołectw realizowało zadania w
ramach funduszu sołeckiego. Łącznie wydatkowano kwotę 376 979,87 zł.
Zestawienie wykonanych zadań z podziałem na poszczególne sołectwa.
Nazwa
sołectwa

Nazwa zadania

Dakowy
Mokre

Przebudowa części odcinka ul. Hetmańskiej w Dakowach
Mokrych, z nawierzchni brukowej na nawierzchnię z kostki
betonowej

30 907,44 zł

Jastrzębniki

Wykonanie monitoringu placu, sali wiejskiej i instalacji
oświetlenia altanki biesiadnej w m. Jastrzębniki

5 696,58 zł

Zabudowa kuchni wraz z wyposażeniem gastronomicznym i
naczyniami w pomieszczeniu kuchennym sali wiejskiej w
Jastrzębnikach

8 774,98 zł

Zabudowa kuchni wraz z wyposażeniem gastronomicznym i
naczyniami w pomieszczeniu kuchennym sali wiejskiej w
Jastrzębnikach

7 000,00 zł

Kopanki

Zakup kosiarki samojezdnej - traktor ogrodowy w m. Kopanki
Zakup krzeseł wraz z elementami wystroju wnętrz sali
wiejskiej Kopankach
Zakup wyparzarki Hendi do sali wiejskiej w Kopankach

Kozłowo

Wartość
zadania

16 900,00 zł
6 945,00 zł
4 699,00 zł

Zakup i ustawienie garażu przy sali wiejskiej w Kozłowie

4 500,00 zł

Wykonanie zieleni na terenie przy sali wiejskiej w Kozłowie
na działce 110 i 108 –teren rekreacyjny

12 582,00 zł

Łagwy

Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowym w Łagwach

22 436,20 zł

Łęczyce

Zakup i ustawienie altanki w Łęczycach na działce nr 39/1

15 999,84 zł

Zakup 4 ławek i 2 stołów ogrodowych w m. Łęczyce

3 200,00 zł

Niegolewo

Remont Sali wiejskiej w Niegolewie

22 310,39 zł

Porażyn

Budowa wiaty parkingowej na terenie rekreacyjnym w
Porażynie

4 920,00 zł
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Porażyn
Dworzec

Rudniki

Zakup i montaż urządzeń zabawowych w m. Porażyn

14 625 zł

Zakup sanitariatów TOI-TOI i koszy na odpady 3 szt. w
Porażynie

2 185,00 zł

Zakup sprzętu gospodarstwa domowego w Porażynie

1 173,00 zł

Odnowienie i konserwacja altany biesiadnej i stołów w
Porażynie

5 756,40 zł

Zakup i montaż bramy wjazdowej na plac rekreacyjny w
Porażynie

2 730,00 zł

Utwardzenie części terenu wokół sali wiejskiej kostką
brukową w Porażynie Dworcu

4 054,70 zł

Zakup i montaż ogrodzenia betonowego wokół sali wiejskiej
w m. Porażyn Dworzec

3 936,00 zł

Zakup kosiarki spalinowej z koszem – Porażyn Dworzec

2 215,00 zł

Zakup wyposażenia kuchennego sali wiejskiej w Porażynie
Dworzec

4 997,44 zł

Zakup dmuchawy z odkurzaczem STIHL SH86

1 799,00 zł

Zakup garażu blaszanego
Zakup namiotu w Rudnikach

3 000,00 zł
9 830,00 zł

Założenie 2 lamp solarnych przy dr. 29518P RudnikiKrystianowo

16 230,00 zł

Ogrodzenie boiska w Rudnikach

2 665,25 zł

Terespotockie

Remont nawierzchni drogi gminnej nr G380031P
Terespotockie

17 933,72 zł

Troszczyn

Przebudowa drogi gminnej nr 380040P Opalenica ul.
Strumykowa - Drapak - Troszczyn wraz z dokumentacją
techniczną

20 004,72 zł

Urbanowo

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 380034P w m.
Urbanowo (wzdłuż cmentarza) wraz z dokumentacją
techniczną

26 828,76 zł

Uścięcice

Wykonanie ogrodzenia terenu przy sali wiejskiej w
Uścięcicach na działce ewid. nr 165/2

24 382,95 zł

Wykonanie i montaż żaluzji oraz rolety materiałowej do sali
wiejskiej w Uścięcicach

3 882,46 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 380021P ul. Ogrodowa w m.
Wojnowice wraz z dokumentacją techniczną

41 879,04 zł

Wojnowice
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