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I. Wstęp. 

 

Obowiązek opracowania raportu o stanie gminy wynika z art. 28 aa Ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wójt co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie 

gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 

poprzednim, w szczególności przedstawia realizację polityk, programów, strategii i uchwał 

Rady Gminy Przemęt, a także budżetu obywatelskiego, jeśli taki funkcjonuje. 

Raport prezentowany jest podczas sesji rady gminy i ma charakter publiczny, gdyż w 

debacie nad nim mają prawo uczestniczyć również mieszkańcy gminy. Raport zatem 

adresowany jest nie tylko do radnych, ale także do mieszkańców, stąd stanowić powinien 

swoiste kompendium wiedzy o samorządzie i działalności jego organów, w szczególności 

wójta.   

Realizując ustawowy obowiązek, Wójt Gminy Przemęt przedstawia Radzie Gminy 

Przemęt Raport o stanie Gminy Przemęt za rok 2021, który w sposób kompleksowy opisuje 

sytuację gminy oraz stanowi sprawozdanie z działalności Wójta.  

Dokument przygotowany został zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
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II. Ogólna charakterystyka Gminy Przemęt. 

 

Gmina Przemęt położona jest na nizinie Wielkopolskiej. Stanowi jedną  

z trzech gmin tworzących powiat wolsztyński. Zajmuje obszar 22 514 ha, który zamieszkuje 

14 046 osób (stan na 31.12.2021 r). Gminę tworzy 25 sołectw, obejmujących 27 wsi. 

Największe miejscowości to Mochy, Przemęt, Kaszczor, Bucz. Ziemia przemęcka to teren o 

bogatej historii – w dużej mierze związanej z dziejami zakonu cystersów. Pierwszą znaną 

datą, która pojawia się  w pisanych dziejach tych ziem jest rok 1210. Wynika ona z dokumentu 

księcia kaliskiego – Władysława Odonica. Z dotychczasowych badań i znalezisk wynika,  

że w Przemęcie i jego najbliższej okolicy powstał i rozwijał się przez wiele stuleci ośrodek 

osadniczy kultury łużyckiej. Przemęt jest gminą typowo rolniczą – aż 62,5% gruntów 

stanowią ziemie wykorzystywane w rolnictwie, lasy zajmują 26,7%, a jeziora 3,7% pozostałe 

7,1% to tereny zabudowane. Oprócz rolnictwa rozwija się także mała i średnia 

przedsiębiorczość. Funkcjonuje około 854 podmiotów gospodarczych. Walory przyrodnicze 

stanowiące największy kapitał gminy zadecydowały o rozwoju turystyki na jej terenie. Blisko 

połowa gminy położona jest w obrębie Przemęckiego Parku Krajobrazowego, utworzonego 

25 listopada 1991 roku. Największym zbiornikiem wodnym parku jest łańcuch jezior 

przemęckich. Tworzą go jeziora: Wieleńskie, Osłonińskie, Górskie, Olejnickie, 

Radomierskie, Przemęckie – Duże, Błotnickie, Przemęckie – Małe. Niewątpliwie jest to raj 

dla żeglarzy, kajakarzy i wędkarzy. Piękno i niepowtarzalność przyrody sprawiły, że właśnie 

tu powstały trzy rezerwaty – Wyspa Konwaliowa, Torfowisko nad Jeziorem Świętym  

i Jezioro Trzebidzkie. Gmina Przemęt stanowi atrakcję dla turystów ceniących ciszę  

i wypoczynek. Turysta znajdzie tu wiele zabytków sztuki sakralnej i świeckiej. Liczne 

atrakcje turystyczne umożliwią podziwianie skarbów regionu jakim są: piękne krajobrazy, 

cenne kompleksy leśne flora i fauna oraz obszary niezmienione działalnością człowieka. 
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III. Realizacja polityk, programów i strategii. 

 

W gminie w 2021 r. obowiązywały następujące dokumenty strategiczne: 

 

STRATEGIE: 

1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przemęt na lata 2017 – 

2021. 

2. Strategia Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021 – 2026 jest w trakcie opracowywania. 

 

 

PROGRAMY 

1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Przemęt w 2021 r. 

2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt na lata 2017 – 2021. 

3. Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt na rok 2021.  

4. Program współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

5. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 

Gminy Przemęt na rok 2021. 

6. Program Wspierania Rodziny Gminy Przemęt na lata 2021 – 2023. 

7. Wieloletni  program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przemęt  

w latach 2016 – 2020. 

8. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Przemęt  

w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023”. 

9. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025. 

10. Program Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020  dla miejscowości: Barchlin, 

Biskupice, Błotnica, Bucz, Górsko, Kaszczor, Mochy, Nowa Wieś, Olejnica, Osłonin, 

Perkowo, Popowo Stare, Przemęt, Radomierz, Siekówko, Sokołowice, Solec, Solec 

Nowy, Starkowo, Wieleń.  

 

REGULAMINY 

  

1) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przemęt. 
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2) Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przemęt. 

3) Regulaminy korzystania z ogólnodostępnego boiska sportowego przy Szkole 

Podstawowej m. Jana Pawła II w Mochach oraz przy Szkole Podstawowej im. 

E. Tomińskiego w Buczu. 

  

PLANY 

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przemęt na lata 2020-2024. 

2. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przemęt. 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla: 

1) osiedla mieszkaniowego w Kaszczorze, 

2) zabudowy letniskowej w Wieleniu (teren GS Wschowa), 

3) osiedla rekreacyjnego we wsi Wieleń, 

4) zespołu zabudowy Wieleń – Południe, 

5) Osiedla Letniskowego OSŁONIN – WIELEŃ nad Jeziorem Wieleńskim, 

6) działek nr 175-182, 184, 189 położonych we wsi Górsko z przeznaczeniem na 

wydobycie kopalin pospolitych, 

7) terenu położonego we wsi Mochy (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4), 

8) strefy aktywizacji gospodarczej w Mochach, 

9) „OSŁONIN 15,7 ha” w rejonie ul. Lipowej, Parkowej, Spacerowej, Konwaliowej, 

Topolowej, Rybackiej oraz jeziora Osłonińskiego, 

10) terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Bucz, 

11) części miejscowości Nowa Wieś, w rejonie ulic Spokojnej i Sosnowej, 

12) części miejscowości Starkowo (przy lesie), 

13) części miejscowości Starkowo (ul. Starkowska), 

14) części obrębu ewidencyjnego Osłonin w rejonie jeziora Górskiego, 

15) terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa dla działek 788 oraz 791/2  

w obrębie ewidencyjnym Kaszczor, 

16) terenów powierzchniowej eksploatacji kruszywa dla działek 212/4, 212/5 oraz 

212/6 w obrębie ewidencyjnym Górsko, 

17) ścieżki spacerowej w miejscowościach Osłonin – Wieleń (zmiana mpzp), 

18) terenów eksploatacji powierzchniowej kruszywa  - Kaszczor, Osłonin, Mochy 

(zmiana mpzp), 

19) Południowego Kanału Obry, 
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20) dotychczasowego obszaru ośrodka wypoczynkowego Świdnickiej Fabryki 

Urządzeń Przemysłowych i przyległych terenów komunikacyjnych  

w Wieleniu (zmiana mpzp), 

21) części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare, 

22) części obrębu ewidencyjnego Poświętno, 

23) działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 214/2, 214/3 i 215 w obrębie 

miejscowości Górsko, 

24) osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor (zmiana mpzp). 

4. Plan odnowy wsi w miejscowościach: Perkowo, Wieleń. 

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 został zawarty  

w Uchwale NR 213/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 r.  

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

IV. Organy Gminy. 

 

Rada Gminy Przemęt jest organem stanowiącym oraz kontrolnym gminy i podejmuje decyzje 

w formie uchwał. W 2021 roku w skład Rady Gminy Przemęt wchodziło 15 osób  

w składzie:  

 

Kadencja 2018 – 2023 

1. Pani Elżbieta Wita - Przewodnicząca Rady Gminy 

2. Pan Jan Rademacher - Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

3. Pani Hanna Dobijata - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

4. Pan Jerzy Dominiak – Radny 

5. Pani Bernadeta Golińska – Radna 

6. Pan Gracjan Kicinski – Radny 

7. Pani Justyna Klecha – Radna 

8. Pan Piotr Kokornaczyk – Radny 

9. Pani Joanna Koziołek – Radna 

10. Pan Tomasz Maciejewski – Radny 

11. Pani Monika Maćkowiak – Radna 

12. Pan Stefan Napierała – Radny 

13. Pan Szymon Wojciechowski – Radny 
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14. Pan Łukasz Wojciechowski – Radny 

15. Pan Ireneusz Wolniczak - Radny 

 

Wójt Gminy Przemęt  jest organem wykonawczym gminy, który między innymi realizuje 

podjęte przez radnych uchwały Rady Gminy Przemęt. Przez cały 2021 rok funkcję Wójta 

Gminy pełnił Janusz Frąckowiak. 

 

V. Działalność uchwałodawcza Rady Gminy Przemęt. 

 

W 2021 roku Rada Gminy Przemęt spotykała się na: 

1. 13 sesjach Rady Gminy. 

2. 77 posiedzeniach Komisji w tym: 

1) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – 13 posiedzeniach 

2) Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu – 10 posiedzeniach 

3) Komisji Rolnictwa, Monitorowania Środowiska i Porządku Publicznego  

- 12 posiedzeniach 

4) Komisji Rewizyjnej – 12 posiedzeniach 

5) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 10 posiedzeniach 

6) Wspólnych Komisji Stałych – 20 posiedzeniach 

 

Działalność uchwałodawcza Rady Gminy Przemęt z podziałem na rok 2021 

 

 2018r. 2019r. 2020 r. 2021 r. 

Razem kadencje 

2014-2018 2018-

2023 

   

Sesje Rady Gminy 

Przemęt 
14 16 

 

12 13 

Komisje Oświaty, 

Kultury, Sportu i 

Spraw Społecznych 

 

14 13 

 

 

10 
13 

Komisji Rozwoju 

Gospodarczego 

i Budżetu 

22 9 

         

            9 
10 
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Komisji Rolnictwa, 

Monitorowania 

Środowiska  

i Porządku 

Publicznego 

17 13 

 

 

8 12 

Komisji Rewizyjnej 16 10 

 

8 12 

Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 
2 7 

 

5 10 

Wspólnych Komisji 

Stałych 
0 16 

 

16 20 
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W 2021 roku Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 

Sesja nr 

 

Data 

podjęcia 

 

Tytuł uchwały Sposób realizacji  

XXXIII 23.02.2021 
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji 

Stałych Rady Gminy 

Zatwierdzono plany pracy Komisji na rok 2021 

zgodne ze Statutem Gminy Przemęt. 
zrealizowano 

XXXIII 23.02.2021 
wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji Rady Gminy Przemęt 

Dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt  
zrealizowano 

XXXIII 23.02.2021 
zmiany uchwały w sprawie wyboru członków Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt 

Zmieniono skład członków Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Gminy Przemęt 
zrealizowano 

XXXIII 23.02.2021 
w sprawie zmiany  uchwały budżetowej  

Gminy Przemęt na 2021 rok 

Zwiększono dochody i wydatki  Gminy Przemęt 

o kwotę 31.609,20 zł, dokonano przesunięć 

między działami, rozdziałami i paragrafami 

klasyfikacji budżetowej, zgodnie z 

zapotrzebowaniem jednostek, z wydatków 

bieżących przesunięto środki na realizację zadań 

inwestycyjnych, dokonano zmian w ramach 

Funduszu Sołeckiego, zaktualizowano plan 

dochodów i wydatków na zadania zlecone z 

zakresu administracji rządowej na 2021 rok, plan 

wydatków majątkowych na 2021 rok i 

zestawienie przedsięwzięć realizowanych w 

ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok. 

zrealizowano 

XXXIII 23.02.2021 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Przemęt na lata 2021 - 2025 

Dostosowano wielkości dochodów i wydatków do 

wartości obowiązujących w roku 2021 oraz 

wprowadzono wartości wykonane według 

sprawozdań rocznych za 2020 r. 

zrealizowano 
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XXXIII 23.02.2021 

zmiany uchwały nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy 

Przemęt z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie poboru 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku 

leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa oraz 

określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

Dokonano zmian w wykazie inkasentów do 

poboru podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego i podatku leśnego oraz wykaz inkasentów 

do poboru opłaty targowej. 

zrealizowano 

XXXIII 23.02.2021 

przyjęcia przez Gminę Przemęt do realizacji zadania 

publicznego z zakresu właściwości Powiatu 

Wolsztyńskiego 

Przyjęto do realizacji zadanie publiczne z zakresu 

właściwości Powiatu Wolsztyńskiego dotyczące 

budowy ścieżki rowerowej pn. „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 3821 P o budowę ścieżki 

rowerowej od m. Radomierz do m. Olejnica”. 

w trakcie 

realizacji 

XXXIII 23.02.2021 wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji PRZEMĘT 

Wyznaczono obszar i granice aglomeracji 

PRZEMĘT po przeprowadzeniu weryfikacji 

obszaru i granic obecnej aglomeracji, liczby RLM 

aglomeracji oraz zaplanowanych inwestycji. 

zrealizowano 

XXXIII 23.02.2021 

zmiany treści Uchwały nr 216/2020 Rady Gminy 

Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Przemęt na lata 2021 - 2027 

Nastąpiła zmiana poszczególnych terminów 

realizacji zadań harmonogramu opracowania 

projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na 

lata 2021 – 2027 w związku z sytuacją związaną 

z pandemią choroby COVID-19. 

w trakcie 

realizacji 

XXXIII 23.02.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Kaszczor 

Drodze gminnej położonej w miejscowości 

Kaszczor, oznaczonej numerem geodezyjnym 

816 stanowiącej własność Gminy Przemęt nadano 

nazwę ulica Wodna. 

zrealizowano 

XXXIII 23.02.2021 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Przemęt od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Nowa 

Wieś 

Wyrażono zgodę na nieodpłatne nabycie przez 

Gminę Przemęt od PKP S.A. prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej położonej 

w obrębie Nowa Wieś. 

zrealizowano 

XXXIII 23.02.2021 

zmiany Uchwały Nr 226/2020 Rady Gminy Przemęt z 

dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii 

rozwoju elektromobilności dla gmin członkowskich 

Wprowadzono zmiany do Uchwały Nr 226/2020 

Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 r. w 

sprawie przyjęcia Strategii rozwoju 

elektromobilności dla gmin członkowskich 

zrealizowano 
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Związku Międzygminnego „OBRA” na lata 2019 - 

2035 

Związku Międzygminnego „OBRA” na lata 2019 

– 2035. 

XXXIII 23.02.2021 
uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku 

przyrody 

Uzgodniono przeprowadzenie zabiegów 

pielęgnacyjnych zgodnie z opracowaną opinią 

dendrologiczną na pomniku przyrody – klon 

jawor – Acer pseudoplatanus  rosnącym na terenie 

działki ewidencyjnej numer 676/1 obręb Osłonin. 

zrealizowano 

XXXIII 23.02.2021 
rozpatrzenia petycji z dnia 13 grudnia 2020 r. 

doręczonej dnia 14 grudnia 2020 r. 

Nie uwzględniono przedmiotowej petycji i 

uznano ją jako bezzasadną. 
zrealizowano 

XXXIII 23.02.2021 
rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. 

doręczonej dnia 14 grudnia 2020 r. 

Nie uwzględniono przedmiotowej petycji i 

uznano ją jako bezzasadną. 
zrealizowano 

XXXIII 23.02.2021 

rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. 

doręczonej dnia 5 stycznia 2021 r. oraz jej 

uzupełnieniu z dnia 16 stycznia 2021 r. doręczonego 

dnia 18 stycznia 2021 r. 

Nie uwzględniono przedmiotowej petycji i 

uznano ją jako bezzasadną. 
zrealizowano 

XXXIII 23.02.2021 
rozpatrzenia petycji z dnia 6 stycznia 2021 r. 

doręczonej dnia 7 stycznia 2021 r. 

Nie uwzględniono przedmiotowej petycji i 

uznano ją jako bezzasadną. 
zrealizowano 

XXXIII 23.02.2021 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Przemęt w 2021 roku.” 

Przyjęto  „Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Przemęt w 2021 roku.” 

zrealizowano 

XXXIV 25.03.2021 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt  

na 2021 rok 

Dochody Gminy Przemęt zmniejszono o kwotę 

617.014,80 zł. Wydatki Gminy Przemęt 

zwiększono o kwotę 2.119.586,20 zł. Dokonano 

przesunięć między działami, rozdziałami i 

paragrafami klasyfikacji budżetowej. 

Wprowadzono do budżetu przychody z tytułu 

wolnych środków w kwocie 2.736.601,00 zł. 

Zaktualizowano  plan dochodów i wydatków na 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

na 2021 rok, plan dochodów i wydatków na 

realizację zadań finansowanych z udziałem 

zrealizowano 
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środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy, plan wydatków majątkowych na 2021 

rok, przychody i rozchody budżetu w 2021, plan 

dochodów i wydatków na realizację zadań w 

ramach Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy 

Przemęt na 2021 rok, wprowadzono załącznik 

„Plan dochodów i wydatków na realizację zadań 

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 

rok”. 

XXXIV 25.03.2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przemęt na lata 2021 - 2025 

Dostosowano wielkości dochodów, wydatków i 

przychodów do wielkości obowiązujących w roku 

2021. Wprowadzono wolne środki za 2020 rok w 

kwocie 2.736.601,00 zł w wyniku czego powstał 

deficyt w wysokości 2.139.419,00 zł. W wykazie 

przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany w 

zakresie przedsięwzięć majątkowych i w zakresie 

przedsięwzięć bieżących. 

zrealizowano 

XXXIV 25.03.2021 

 

wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na 

terenie Gminy Przemęt w 2021 roku 

 

Określono wykaz kąpielisk na terenie Gminy 

Przemęt na 2021 rok obejmujący kąpieliska nad 

Jeziorem Wieleńskim zlokalizowane w 

miejscowościach: Osłonin i Wieleń. 

zrealizowano 

XXXIV 25.03.2021 

udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 

inwestycji w zakresie ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt 

Określono zasady udzielania dotacji celowej z 

budżetu Gminy Przemęt na dofinansowanie 

kosztów inwestycji w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy 

Przemęt obejmujące: kryteria wyboru inwestycji 

do dofinansowania, warunki udzielania dotacji, 

tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji, 

zrealizowano 
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sposób rozliczenia dotacji i warunki wypłaty 

dotacji. 

XXXIV 25.03.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Bucz 

Drodze stanowiącej własność Gminy Przemęt, 

położonej w miejscowości Bucz, oznaczonej 

numerem geodezyjnym 93/1, nadano nazwę ulica 

Spokojna. 

zrealizowano 

XXXIV 25.03.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Perkowo 

Drodze wewnętrznej położonej w miejscowości 

Perkowo, oznaczonej numerem geodezyjnym 

309/8 stanowiącej własność osób prywatnych, 

nadano nazwę ulica Pod Dębami.  

zrealizowano 

XXXIV 25.03.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Solec 

Drodze wewnętrznej położonej w miejscowości 

Solec, oznaczonej numerami geodezyjnymi: 

132/4, 132/14 stanowiącej własność osób 

prywatnych, nadaje się nazwę ulica Sosnowa. 

zrealizowano 

XXXIV 25.03.2021 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego 

Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 

26 czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla 

rekreacyjnego we wsi Kaszczor 

Przystąpiono do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr 

XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 

czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla 

rekreacyjnego we wsi Kaszczor 

zrealizowano 

XXXIV 25.03.2021 
rozpatrzenia petycji z dnia 6 lutego 2021 r. doręczonej 

dnia 8 lutego 2021 r. 

Postanowiono pozostawić przedmiotową petycję 

z dnia 6 lutego 2021 r. doręczonej dnia 8 lutego 

2021 r. bez rozpatrzenia ze względu na cofnięcie 

tej petycji przez wnoszącego petycję 

zrealizowano 

XXXIV 25.03.2021 
rozpatrzenia petycji z dnia 21 lutego 2021 r. 

doręczonej dnia 22 lutego 2021 r. 

Postanowiono nie uwzględnić petycji z dnia 21 

lutego 2021 r. doręczonej dnia 22 lutego 2021 r. 
zrealizowano 

XXXIV 25.03.2021 

zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od 

przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 

Podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia i zwrotu 

części opłaty pobranej od przedsiębiorców za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

zrealizowano 
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spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy 

Przemęt 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży na terenie Gminy Przemęt. 

XXXV 29.04.2021 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt  

na 2021 rok 

Zwiększono: dochody Gminy Przemęt o kwotę 

155.589,00 zł., wydatki Gminy Przemęt o kwotę 

425.989,00 zł. Dokonano przesunięć między 

działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 

budżetowej zgodnie ze złożonymi wnioskami z 

jednostek. Wprowadzono do budżetu przychody 

w paragrafie 950 w kwocie 270.400,00 zł z tytułu 

wolnych środków za rok poprzedni z 

przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i 

bieżące. Po zmianie deficyt budżetu wynosi 

2.409.819,00 zł. Zaktualizowano załączniki: plan 

dochodów i wydatków na zadania zlecone z 

zakresu administracji rządowej na 2021 rok, plan 

dochodów i wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, plan 

wydatków majątkowych na 2021 rok, przychody 

i rozchody budżetu w 2021 roku, zestawienie 

kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 

2021 rok, plan dochodów i wydatków na 

realizację zadań w ramach Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

terenie Gminy Przemęt na 2021 rok, plan 

dochodów i wydatków na realizację zadań z 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 

rok. 

zrealizowano 

XXXV 29.04.2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przemęt na lata 2021 - 2025 

Dostosowano wielkości dochodów, wydatków i 

przychodów do wielkości obowiązujących w roku 
zrealizowano 
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2021. Wprowadzono wolne środki za 2020 r. w 

kwocie 270.400,00 zł. Po zmianach deficyt 

budżetu wynosi 2.409.819,00 zł. W wykazie 

przedsięwzięć do WPF wprowadzono zmiany w 

zakresie przedsięwzięć majątkowych i w zakresie 

przedsięwzięć bieżących. 

XXXV 29.04.2021 

niedochodzenia należności o charakterze 

cywilnoprawnym przypadających Gminie Przemęt lub 

jej jednostkom organizacyjnym 

Podjęto uchwałę w sprawie niedochodzenia 

należności o charakterze cywilnoprawnym 

przypadających Gminie Przemęt lub jej 

jednostkom organizacyjnym 

zrealizowano 

XXXV 29.04.2021 

określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Gminie Przemęt oraz 

jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w 

których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 

wskazania organów lub osób uprawnionych do 

udzielania tych ulg. 

Przyjęto uchwałę w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 

odraczania lub rozkładania na raty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

przypadających Gminie Przemęt oraz jej 

jednostkom organizacyjnym, określenia 

warunków dopuszczalności pomocy publicznej w 

przypadkach, w których ulga stanowić będzie 

pomoc publiczną oraz wskazania organów lub 

osób uprawnionych do udzielania tych ulg. 

zrealizowano 

XXXV 29.04.2021 

 

 

przystąpienia do Stowarzyszenia pn. Wielkopolska 

Organizacja Turystyczna 

W celu promocji Gminy Przemęt w kraju i za 

granicą jako części województwa 

wielkopolskiego – regionu atrakcyjnego 

turystycznie, Gmina Przemęt przystąpiła do 

Stowarzyszenia pn. Wielkopolska Organizacja 

Turystyczna 

zrealizowano 

XXXV 29.04.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Perkowo 

Nadano nazwę ulica Lawendowa, drodze 

stanowiącej własność Gminy Przemęt, położonej 

w miejscowości Perkowo, na części działki 

oznaczonej numerem geodezyjnym 325. 

zrealizowano 
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XXXV 29.04.2021 

wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Przemęt w latach 

2021 - 2025 

Podjęto uchwałę w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy Przemęt w latach 2021 – 2025. 

zrealizowano 

XXXV 29.04.2021 

zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Przemęt 

Podjęto uchwałę w sprawie zasad wynajmowania 

lokali mieszkalnych wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Przemęt 

zrealizowano 

XXXV 29.04.2021 

określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego składanej wraz z wnioskiem 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

Określono wzór wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o 

dochodach gospodarstwa domowego składanej 

wraz z wnioskiem o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego. 

zrealizowano 

XXXV 29.04.2021 
rozpatrzenia petycji z dnia 4 marca 2021 r. doręczonej 

dnia 4 marca 2021 r. 

Nie uwzględniono petycji z dnia 4 marca 2021 r. 

doręczonej dnia 4 marca 2021 r. 
zrealizowano 

XXXV 29.04.2021 rozpatrzenia skargi z dnia 5 marca 2021 r. 
Uznano skargę z dnia 5 marca 2021 r. za 

bezzasadną. 
zrealizowano 

XXXV 29.04.2021 
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej 

w Kaszczorze 

Wyrażono zgodę na nabycie przez Gminę 

Przemęt od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. 

Wojciecha w Kaszczorze nieruchomości 

oznaczonej działką nr 594/2 o pow. 0,0389 ha 

położonej w Kaszczorze. 

zrealizowano 

XXXVI 27.05.2021 

 

 

 

 

 

zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt  

na 2021 rok 

Zwiększono: dochody Gminy Przemęt o kwotę 

252.464,09 zł oraz wydatki Gminy Przemęt o 

kwotę 833.744,09 zł. Dokonano przesunięć 

między działami, rozdziałami i paragrafami 

klasyfikacji budżetowej zgodnie ze złożonymi 

wnioskami z jednostek. Wprowadzono do 

budżetu przychody w paragrafie 950 w kwocie 

581.280,00 zł z tytułu wolnych środków za rok 

poprzedni z przeznaczeniem na zadania 

inwestycyjne i bieżące. Po zmianie deficyt 

budżetu wynosi 2.991.099,00 zł. Zaktualizowano 

zrealizowano 
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załączniki: plan dochodów i wydatków na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej na 2021 

rok, plan wydatków majątkowych na 2021 rok, 

przychody i rozchody budżetu w 2021 r., 

zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu 

Gminy na 2021 rok, plan dochodów i wydatków 

na realizację zadań w ramach Gminnego 

Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na terenie Gminy Przemęt na 2021 

rok. 

XXXVI 27.05.2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przemęt na lata 2021 - 2025 

Dostosowano wielkości dochodów, wydatków i 

przychodów do wielkości obowiązujących w roku 

2021. Wprowadzono wolne środki za 2020 rok w 

kwocie 581.280,00 zł. Po zmianach deficyt 

budżetu wynosi 2.991.099,00 zł 

zrealizowano 

XXXVI 27.05.2021 

 

 

uchwalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Przemęt w roku szkolnym 2021/2022 

Uchwalono średnią cenę jednostki paliwa w 

gminie Przemęt na rok szkolny 2021/2022 w 

wysokości: 4,96 zł za 1 litr oleju napędowego, 

5,05 zł za 1 litr benzyny bezołowiowej, 2,40 zł za 

1 litr gazu. 

zrealizowano 

XXXVI 27.05.2021 

powierzenia zadań w zakresie działania na rzecz 

Obszaru Funkcjonalnego Zachodniej Części 

Województwa Wielkopolskiego w celu opracowania 

Strategii i pozyskania, na zawarte w niej zadania 

budżetu z zewnętrznych środków w perspektywie 

finansowej 2021 – 2027 Gminie Opalenica 

Wyrażono zgodę na powierzenie Gminie 

Opalenica zadań w zakresie działania na rzecz 

Obszaru Funkcjonalnego Zachodniej Części 

Województwa Wielkopolskiego w celu 

opracowania Strategii i pozyskania, na zawarte w 

niej zadania budżetu z zewnętrznych środków w 

perspektywie finansowej 2021 – 2027 

zrealizowano 

XXXVII 24.06.2021 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt  

na 2021 rok 

Dochody Gminy Przemęt zwiększono o kwotę 

820.223,00 zł. Wydatki Gminy Przemęt 

zwiększono o kwotę 2.426.823,00 zł. Dokonano 

zrealizowano 
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przesunięć między działami, rozdziałami i 

paragrafami klasyfikacji budżetowej. 

Wprowadzono do budżetu przychody z tytułu 

wolnych środków w kwocie 1.606.600,00 zł w 

paragrafie 950 – jako wolne środki za 2020 r. Po 

zmianie deficyt budżetu wynosi 4.597.699,00 zł. 

Dokonano zmian w ramach Funduszu Sołeckiego. 

Zaktualizowano załączniki: plan dochodów i 

wydatków na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej na 2021 rok, plan 

dochodów i wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, plan 

wydatków majątkowych na 2021 rok, przychody 

i rozchody budżetu w 2021 roku, plan dochodów 

i wydatków na realizację zadań w ramach 

Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na terenie Gminy Przemęt na 2021 

rok, zestawienie przedsięwzięć realizowanych w 

ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok, plan 

dochodów i wydatków na realizację zadań z 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 

rok, wprowadzono załącznik „Plan dochodów i 

wydatków na realizację zadań w ramach 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 

2021 rok”. 

XXXVII 24.06.2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przemęt na lata 2021 - 2025 

Dostosowano wielkości dochodów, wydatków i 

przychodów do wielkości obowiązujących w roku 

2021 na dzień podjęcia uchwały. Wprowadzono 

wolne środki za 2020 rok w kwocie 1.606.600,00 

zrealizowano 
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zł. Po zmianach deficyt budżetu wynosi 

4.597.699,00 zł. W wykazie przedsięwzięć do 

WPF wprowadzono przedsięwzięcia bieżące:  

i. „Świadczenie usług transportowych w zakresie 

przewozu uczniów do placówek oświatowych 

na terenie gm. Przemęt w roku szkolnym 

2021/2022 oraz w zakresie przewozu uczniów 

niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do 

Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w 

roku szkolnym 2021/2022” przy łącznych 

nakładach w wysokości 1.000.000,00 zł w tym: 

w roku 2021 w kwocie 400.000,00 zł i w roku 

2022 w wysokości 600.000,00 zł, 

ii. W zadaniu bieżącym „Świadczenie usług 

transportowych w zakresie przewozu uczniów 

do placówek oświatowych na terenie gm. 

Przemęt w roku szkolnym 2020/2021 oraz w 

zakresie  przewozu uczniów 

niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do 

zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie w 

roku szkolnym 2020/2021” zmniejszono limit 

wydatków w 2021 roku o kwotę 200.000,00 zł, 

iii. Zwiększenie limitu wydatków w 2021 roku na 

projekcie „Absolwenci z przyszłością – 

podniesienie jakości kształcenia zawodowego 

w Zespole Szkół w Przemęcie” w kwotę 

123.467,00 zł z tytułu niezrealizowanych 

wydatków bieżących w 2020 roku w zakresie 

projektu. 

XXXVII 24.06.2021 
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy 

Przemęt 

Podjęto uchwałę w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej Gminy Przemęt, 
zrealizowano 
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w której określono w szczegółowości: wymaganą 

szczegółowość projektu budżetu, terminy 

obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały 

budżetowej, wymogi dotyczące uzasadnienia i 

materiały informacyjne, które Wójt przedłoży 

radzie Gminy wraz z projektem uchwały 

budżetowej. 

XXXVII 24.06.2021 

zmiany treści Uchwały nr 2016/2020 Rady Gminy 

Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Przemęt na lata 2021 - 2027 

Określono szczegółowy tryb i harmonogram 

opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Przemęt na lata 2021 – 2027. 

zrealizowano 

XXXVII 24.06.2021 

wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Przemęt w latach 

2021 - 2025 

Przyjęto wieloletni program gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Przemęt w 

latach 2021 – 2025. 

zrealizowano 

XXXVII 24.06.2021 

 

 

przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt 

dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. 

Wojciecha w Kaszczorze 

Udzielono dotacji celowej Parafii 

Rzymskokatolickiej po wezwaniem św. 

Wojciecha w Kaszczorze ul. Cysterska 4, w 

kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie prac konserwatorskich przy 

elewacji kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha 

w Kaszczorze. 

zrealizowano 

XXXVII 24.06.2021 

przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt 

dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. 

Jana Chrzciciela w Przemęcie 

Udzielono dotacji celowej Parafii 

Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Jana 

Chrzciciela w Przemęcie ul. Opacka 9, w kwocie 

50.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

prac konserwatorskich przy dachu nawy kościoła 

pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w 

Przemęcie. 

zrealizowano 

XXXVII 24.06.2021 udzielenia Wójtowi Gminy Przemęt wotum zaufania 
Udzielono wotum zaufania Wójtowi Gminy 

Przemęt. 
zrealizowano 
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XXXVII 24.06.2021 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt 

za rok 2020 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Przemęt za rok 2020. 

zrealizowano 

XXXVII 24.06.2021 udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium 
Udzielono Wójtowi Gminy Przemęt absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2020. 
zrealizowano 

XXXVIII 19.07.2021 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt 

na 2021 rok 

Dochody Gminy Przemęt zwiększono o kwotę 

629.357,00 zł. Wydatki Gminy Przemęt 

zwiększono o kwotę 629.357,00 zł. Dokonano 

przesunięć między rozdziałami i paragrafami 

klasyfikacji budżetowej. W zakresie oświaty 

zmniejszono plan wydatków o kwotę 14.000,00 zł 

z przeznaczeniem na zwiększenie budżetu ZSP i 

PS w Kaszczorze na remonty i usługi. 

Zaktualizowano załączniki: plan dochodów i 

wydatków na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej na 2021 rok, plan 

dochodów na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 ustawy, plan wydatków majątkowych na 

2021 rok, zestawienie kwot vdotacji udzielanych 

z budżetu Gminy na 2021 rok.  

zrealizowano 

XXXVIII 19.07.2021 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przemęt na lata 2021 – 2025 

 

Dostosowano wielkości dochodów, wydatków do 

wielkości obowiązujących w roku 2021. 
zrealizowano 

XXXIX 02.08.2021 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przemęt na lata 2021 – 2025 

 

Wprowadzono zmianę w zakresie 

przedsięwzięcia bieżącego pn. „Świadczenie 

usług transportowych w zakresie przewozu 

uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. 

Przemęt w roku szkolnym 2021/2022 oraz w 

zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych z 

terenu gm. Przemęt do Zespołu Szkół Specjalnych 

zrealizowano 
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w Wolsztynie w roku szkolnym 2021/2022”. 

Limit wydatków na powyższe zadanie został 

zwiększony o kwotę 30.000,00 zł, z tego w roku 

2021 do kwoty 412.000,00 zł i w roku 2022 do 

kwot 618.000,00 zł. Zaktualizowano wartość 

wydatków bieżących objętych limitem w roku 

2021 i w roku 2022. 

XL 31.08.2021 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt  

na 2021 rok 

Zwiększono dochody Gminy Przemęt o kwotę 

800.005,36 zł i wydatki Gminy Przemęt o kwotę 

1.039.627,36 zł. Dokonano przesunięć między 

działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji 

budżetowej. Wprowadzono do budżetu wolne 

środki za 2020 rok w kwocie 1.240.000,00 zł. 

Zwiększono kwotę rozchodów w 2021 roku o 

kwotę 378,00 zł, zgodnie z obowiązującymi 

harmonogramami spłat kredytów i pożyczek 

wcześniej zaciągniętych. Dokonano zmian w 

ramach Funduszu Sołeckiego. Zaktualizowano 

załączniki: plan dochodów i wydatków na zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej na 2021 

rok, plan dochodów i wydatków na realizację 

zadań finansowanych z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, plan 

wydatków majątkowych na 2021 rok, przychody 

i rozchody budżetu w 2021 roku, zestawienie 

kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 

2021 rok, zestawienie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 

2021 rok, plan dochodów i wydatków na 

realizację zadań w ramach Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

zrealizowano 
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Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

terenie Gminy Przemęt na 2021 rok, plan 

dochodów i wydatków na realizację zadań z 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 

rok, plan dochodów i wydatków na realizację 

zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych na 2021 rok. 

XL 31.08.2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przemęt na lata 2021-2025 

Dostosowano wielkości dochodów, wydatków, 

przychodów i rozchodów zgodnie ze zmianami w 

uchwale budżetowej. Wprowadzono wolne środki 

za rok 2020 w wysokości 1.240.000,00 zł. 

Zmniejszono przychody w 2021 roku z tytułu 

kredytów i pożyczek o kwotę 1.000.000,00 zł. 

Zwiększono rozchody w 2021 roku o kwotę 

378,00 zł, a w roku 2022 zmniejszono rozchody o 

378,00 zł, zgodnie z obowiązującymi 

harmonogramami spłat rat kapitałowych 

zaciągniętych pożyczek i kredytów. Po zmianie 

deficyt budżetu w 2021 roku wynosi 4.837.321,00 

zł. W „Wykazie przedsięwzięć do WPF” 

dokonano zmian w przedsięwzięciu bieżącym pn. 

„Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów”, gdzie 

ze względu na niskie wykonanie wydatków w 

2020 roku wydłużono okres realizacji projektu do 

czerwca 2022 roku. Nakłady finansowe w roku 

2022 ustalono w wysokości 354.322,00 zł. W 

2021 roku zaktualizowano wysokość nakładów 

do kwoty 704.699,00 zł. 

zrealizowano 

XL 31.08.2021 
zaciągnięcia przez Gminę Przemęt kredytu 

długoterminowego 

Postanowiono zaciągnąć w 2021 roku kredyt 

długoterminowy w banku wybranym w drodze 

postępowania o zamówienia  publiczne w 

zrealizowano 
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wysokości 2.000.000,00 zł na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych 

pożyczek i kredytów. 

XL 31.08.2021 

wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna 

Inicjatywa Mieszkaniowa ‘’KZN – Południowa 

Wielkopolska’’ sp. z o. o. 

Wyrażono zgodę na utworzenie spółki Społeczna 

Inicjatywa Mieszkaniowa ‘’KZN – Południowa 

Wielkopolska’’ sp. z o. o. 

w trakcie 

realizacji 

XL 31.08.2021 

zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 

sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej 

Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 

Zatwierdzono wniosek Wójta Gminy Przemęt  do 

ministra właściwego do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa o wsparcie ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 

na sfinansowanie w całości działania 

polegającego na objęciu przez Gminę Przemęt 

objęcia udziałów w tworzonej, w formie spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością  Społecznej 

Inicjatywie Mieszkaniowej. 

zrealizowano 

XL 31.08.2021 

powierzenia na rok szkolny 2021/2022 przez Gminę 

Przemęt Miastu Zielona Góra zadania publicznego w 

zakresie oświaty, polegającego na przeprowadzeniu 

kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych 

Branżowej Szkoły I Stopnia, dla której organem 

prowadzącym jest Gmina Przemęt 

Powierza się, w drodze porozumienia, 

prowadzenie zadania publicznego w zakresie 

oświaty, polegającego na prowadzeniu 

kształcenia w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych dla 

uczniów klas wielozawodowych Branżowej 

Szkoły I Stopnia, dla której organem 

prowadzącym jest Gmina Przemęt, Miastu 

Zielona Góra, w Zespole Szkół i Placówek 

Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Zielonej Górze. 

zrealizowano 

XL 31.08.2021 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla rozszerzenia 

cmentarza wyznaniowego w Mochach 

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla 

rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w 

Mochach 

zrealizowano 
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XL 31.08.2021 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady 

Gminy Przemęt z dnia 27.08.2002r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy gmina 

Przemęt (dz. Nr 1383, 1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4) 

Przystąpiono do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr 

LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 

27.08.2002r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy 

gmina Przemęt (dz. Nr 1383, 1384, 1385/1, 

1385/3, 1385/4) 

zrealizowano 

XL 31.08.2021 
rozpatrzenia wniosku z dnia 24 maja 2021 roku, 

doręczonego 2 czerwca 2021 roku 

Nie uwzględniono wniosku z dnia 24 maja 2021 

roku, doręczonego 2 czerwca 2021 roku. 
zrealizowano 

XL 31.08.2021 
przyjęcia stanowiska Rady Gminy Przemęt w sprawie 

ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym 

Przyjęto stanowisko Rady Gminy Przemęt w 

sprawie ustanowienia 27 grudnia świętem 

państwowym. 

zrealizowano 

XLI 29.09.2021 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt 

na 2021 rok 

Zwiększa się dochody Gminy Przemęt o kwotę 

162.669,00 zł. Wydatki Gminy Przemęt zwiększa 

się o kwotę 162.669,00 zł. Dokonano przesunięć 

między działami, rozdziałami i paragrafami 

klasyfikacji budżetowej, zgodnie z wnioskami 

jednostek. Dokonano zmian w ramach Funduszu 

Sołeckiego w sołectwie Barchlin, sołectwie 

Popowo Stare, sołectwie Starkowo. 

Zaktualizowano załączniki: plan dochodów i 

wydatków na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej na 2021 rok, plan 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 ustawy, plan wydatków majątkowych na 

2021 rok, plan dochodów i wydatków na 

realizację zadań w ramach Gminnego Programu 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

zrealizowano 
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Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 

terenie Gminy Przemęt na 2021 rok, zestawienie 

przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego na 2021 rok, zestawienie kwot dotacji 

udzielanych z budżetu gminy na rok 2021.  

XLI 29.09.2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przemęt na lata 2021/2025 

Dostosowano wielkości dochodów i wydatków 

zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej na 

dzień 29.09.2021 r. w „Wykazie przedsięwzięć do 

WPF” dokonano zmian w przedsięwzięciu 

majątkowym pn. :”Budowa jazów na Kanale 

Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie 

Sława oraz w m. Perkowo i m. Siekowo w gminie 

Przemęt” gdzie wydłużono okres realizacji 

dokumentacji do 2022 roku, przy nakładach 

finansowych w wysokości 158.800,00 zł. 

zrealizowano 

XLI 29.09.2021 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt 

Uchwalono zmianę studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Przemęt uchwalonego Uchwałą Nr 

XXX/187/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 

października 2012 r. zmienionego Uchwałą Nr 

XXV/166/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 6 lipca 

2016 r. 

 

 

zrealizowano 

XLI 29.09.2021 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt 

Uchwalono zmianę studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Przemęt uchwalonego Uchwałą Nr 

XXX/187/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 

października 2012 r. zmienionego Uchwałą Nr 

XXV/166/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 6 lipca 

2016 r., Uchwałą Nr 301/2021 Rady Gminy 

Przemęt z dnia 29 września 2021 r. 

zrealizowano 
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XLI 29.09.2021 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt 

Uchwalono zmianę studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Przemęt uchwalonego Uchwałą Nr 

XXX/187/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 

października 2012 r. zmienionego Uchwałą Nr 

XXV/166/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 6 lipca 

2016 r., Uchwałą Nr 301/2021 Rady Gminy 

Przemęt z dnia 29 września 2021 r. oraz Uchwałą 

Nr 302/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 

września 2021 r. 

 

 

 

 

zrealizowano 

XLI 29.09.2021 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt 

Uchwalono zmianę studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Przemęt uchwalonego Uchwałą Nr 

XXX/187/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 

października 2012 r. zmienionego Uchwałą Nr 

XXV/166/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 6 lipca 

2016 r., Uchwałą Nr 301/2021 Rady Gminy 

Przemęt z dnia 29 września 2021 r., Uchwałą Nr 

302/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 

września 2021 r. Uchwałą Nr 303/2021 Rady 

Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021 r. 

 

 

 

 

 

zrealizowano 

XLI 29.09.2021 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt 

Uchwalono zmianę studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Przemęt uchwalonego Uchwałą Nr 

XXX/187/12 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 

października 2012 r. zmienionego Uchwałą Nr 

XXV/166/16 Rady Gminy Przemęt z dnia 6 lipca 

2016 r., Uchwałą Nr 301/2021 Rady Gminy 

Przemęt z dnia 29 września 2021 r., Uchwałą Nr 

302/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 

września 2021 r., Uchwałą Nr 303/2021 Rady 

 

 

 

 

 

zrealizowano 
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Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021 r. oraz 

Uchwałą Nr 304/2021 rady Gminy Przemęt z dnia 

29 września 2021 r. 

XLI 29.09.2021 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 

ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy 

Kasztanowej 

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części 

obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie 

ulicy Kasztanowej 

zrealizowano 

XLI 29.09.2021 nadania nazwy ulicy w miejscowości Wieleń 

Drodze wewnętrznej położonej w miejscowości 

Wieleń, oznaczonej numerem geodezyjnym 81/23 

stanowiącej własność osób prywatnych, nadaje 

się nazwę ulica Jachtowa. 

zrealizowano 

XLI 29.09.2021 

bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w 

budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Mochach 

przy ul. Polnej 1 i 3 

Ustalono stawki procentowe bonifikaty od ceny 

sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku 

mieszkalnym wielorodzinnym w Mochach przy 

ul. Polnej 1 i 3. 

 

nie 

zrealizowano 

XLI 29.09.2021 

wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna 

Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością 

Wyrażono zgodę na utworzenie spółki Społeczna 

Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w trakcie 

realizacji 

XLI 29.09.2021 

zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na 

sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej 

Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 

Zatwierdzono wniosek o wsparcie ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 

na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej 

Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 

zrealizowano 

XLI 29.09.2021 

przyjęcia projektu ,,Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie 

gminy Przemęt’’ 

Przyjęto projekt ,,Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków obowiązującego na 

terenie gminy Przemęt’’ 

zrealizowano 

XLII 27.10.2021 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt  

na 2021 rok 

Zwiększono dochody i wydatki Gminy Przemęt o 

kwotę 783.306,42 zł. Dokonano przesunięć 

między działami, rozdziałami i paragrafami 

klasyfikacji budżetowej. Dokonano zmian w 

ramach Funduszu Sołeckiego w Sołectwach: 

zrealizowano 
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Wieleń, Mochy, Siekowo, Solec Nowy. 

Zaktualizowano załączniki: plan dochodów i 

wydatków na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej na 2021 rok, plan 

wydatków majątkowych na 2021 rok, zestawienie 

kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 

2021 rok, zestawienie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach funduszu soleckiego na 

2021 rok, plan dochodów i wydatków na 

realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 na 2021 rok. 

XLII 27.10.2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przemęt na lata 2021 - 2025 

Dostosowano wielkości dochodów i wydatków 

zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej na 

dzień 27.10.2021 r., W wykazie przedsięwzięć do 

WPF wprowadzono nowe przedsięwzięcia w 

zakresie wydatków bieżących: przedsięwzięcie 

pn. „Sporządzenie dokumentacji hydrologicznej 

na potrzeby rozszerzenia cmentarza 

wyznaniowego w Mochach” z okresem realizacji 

w latach 2021-2022 przy nakładach finansowych 

w 2022 roku w wysokości 14.760,00 zł, 

przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie projektu 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego 

Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej” z 

okresem realizacji 2021 – 2022 przy nakładach 

finansowych w 2022 roku w wysokości 12.300,00 

zł. 

zrealizowano 

XLII 27.10.2021 
zgłoszenia Sołectw: Kluczewo i Siekowo do Programu 

,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+’’ 

Zgłoszono Sołectwa Kluczewo i Siekowo do 

Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+’’ 
zrealizowano 
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XLII 27.10.2021 
określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 

Określono wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Przemęt 
zrealizowano 

XLIII 29.11.2021 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt  

na 2021 rok 

Zwiększa się dochody Gminy Przemęt o kwotę 

7.925.254,00 zł. Zwiększa się wydatki Gminy 

Przemęt o kwotę 4.541.995,00 zł. Zmniejszono 

przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o 

kwotę 3.383.259,00 zł z tytułu wprowadzenia do 

planu dochodów środków otrzymanych jako 

uzupełninie subwencji ogólnej w 2021 roku. 

Zaktualizowano załączniki: 

 plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z 

zakresu administracji rządowej na 2021 rok, plan 

wydatków majątkowych na 2021 rok, przychody 

i rozchody budżetu w 2021 r., zestawienie 

przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu 

sołeckiego na 2021 rok, plan dochodów i 

wydatków na realizację zadań w ramach 

Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na terenie Gminy Przemęt na 2021 

rok, plan dochodów i wydatków na realizację 

zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

na 2021 rok. Wprowadzono załączniki pn.: „Plan 

dochodów na zadania realizowane na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej” i 

„Plan wydatków na zadania realizowane na 

podstawie porozumień z organami administracji 

rządowej” na realizację przedsięwzięcia w 

szkołach podstawowych „Poznaj Polskę”. 

zrealizowano 

XLIII 29.11.2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przemęt na lata 2021-2025 

Dostosowano wielkości dochodów i wydatków 

oraz przychodów, zgodnie ze zmianami w 
zrealizowano 
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uchwale budżetowej na dzień 29.11.2021 r.. 

Zmniejszono przychody z tytułu wolnych 

środków o kwotę 3.383.259,00 zł. Deficyt po 

zmianie w 2021 roku wynosi 1.454.062,00 zł 

XLIII 29.11.2021 

w sprawie zmiany Uchwały nr 216/2020 Rady Gminy 

Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie 

określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Przemęt na lata 2021-2027. 

Wprowadzono zmiany poszczególnych terminów 

realizacji zadań do uchwały nr 216/2020 Rady 

Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w 

sprawie określenia szczegółowego trybu i 

harmonogramu opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027. 

w trakcie 

realizacji 

XLIII 29.11.2021 

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII/377/18 Rady 

Gminy Przemęt z dnia 26 września 2018 r. w sprawie 

Statutu Gminy Przemęt. 

Wprowadzono zmiany do Uchwały Nr 

LVII/377/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 

września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy 

Przemęt. 

zrealizowano 

XLIII 29.11.2021 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/300/17 Rady 

Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad przyznawania i 

ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat oraz trybu ich pobierania. 

Wprowadzono zmiany do uchwały Nr 

XLVI/300/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 

listopada 2017r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad przyznawania i ustalania 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 

zrealizowano 

XLIII 29.11.2021 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej  nieruchomości położonej w 

Mochach oraz udzielenie  bonifikaty od ceny 

nieruchomości. 

Wyrażono zgodę na sprzedaż w drodze 

bezprzetargowej  nieruchomości położonej w 

Mochach oraz udzielenia  bonifikaty od ceny 

nieruchomości. 

zrealizowano 

XLIII 29.11.2021 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 

Gminy Przemęt na 2022 rok 

Przyjęto Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 

Gminy Przemęt na 2022 rok 

zrealizowano 
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XLIII 29.11.2021 
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Przemęt na 2022 rok. 

Przyjęto Program Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Przemęt na 2022 rok. 
zrealizowano 

XLIII 29.11.2021 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy 

Przemęt z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2022 roku. 

Uchwalono Program współpracy Gminy Przemęt 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w 2022 roku.. 

zrealizowano 

XLIII 29.11.2021 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego dla członków ochotniczych straży 

pożarnych z terenu Gminy Przemęt. 

Ustalono wysokość ekwiwalentu pieniężnego 

przysługującego członkom ochotniczej straży 

pożarnej z terenu Gminy Przemęt: 

1. Za każdą godzinę w działaniu 

ratowniczym – 21,00 zł, 

2. Za każdą godzinę udziału w szkoleniu 

pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub Gminę – 

8,00 zł 

zrealizowano 

XLIII 29.11.2021 w sprawie określenia wysokości diet dla sołtysów. 
Przedmiotową uchwałą określono miesięczne 

wysokości diet dla sołtysów 
zrealizowano 

XLIII 29.11.2021 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 

Przemęt. 

Ustalono wynagrodzenie dla Wójta Gminy 

Przemęt. 
zrealizowano 

XLIV 15.12.2021 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt  

na 2021 rok 

Zwiększono dochody i wydatki Gminy Przemęt o 

kwotę 1.461.147,00 zł. Dokonano przesunięć 

między działami, rozdziałami i paragrafami 

klasyfikacji budżetowej w ramach dochodów i 

wydatków. W ramach wydatków z funduszu 

soleckiego Biskupice zmieniono kwalifikację 

przedsięwzięcia pn. „Organizacja imprez 

kulturalno – sportowych” w dz. 921-92195 z 

paragrafu 4170 na paragraf 4300. Plan wydatków 

na realizację zadań finansowanych z udziałem 

środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

ustawy, plan wydatków na zadania  

zrealizowano 
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Zaktualizowano załączniki: plan dochodów i 

wydatków na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej na 2021 rok, plan 

wydatków na realizację zadań finansowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 ustawy, plan wydatków na zadania 

realizowane na podstawie porozumień z organami 

administracji rządowej, plan wydatków 

majątkowych na 2021 rok, zestawienie kwot 

dotacji udzielanych z budżetu Gminy, plan 

dochodów i wydatków na zadania z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, plan 

dochodów i wydatków na realizację zadań w 

ramach Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy 

Przemęt na 2021 rok,  zestawienie przedsięwzięć 

realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 

2021 rok, plan dochodów i wydatków na 

realizację zadań z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 na 2021 rok 

XLIV 15.12.2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przemęt na lata 2021-2025 

Dostosowano wielkości dochodów i wydatków, 

zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej na 

dzień 15.12.2021 r. 

zrealizowano 

XLIV 15.12.2021 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr 

XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 

1996 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla 

rekreacyjnego we wsi Kaszczor 

Uchwalono zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady 

Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi 

Kaszczor 

zrealizowano 
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XLIV 15.12.2021 
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028 

Przyjęto Strategię Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Przemęt na lata 2022-2028. 
zrealizowano 

XLIV 15.12.2021 

ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej 

opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w 

Błotnicy 

Ustalono: opłatę za pobyt dziecka w Żłobku 

Gminnym w Błotnicy do 10 godzin dziennie w 

wysokości 500,00 zł miesięcznie, maksymalną 

opłatę za wyżywienie dziecka w Żłobku 

Gminnym w Błotnicy w wysokości 10,00 zł 

dziennie oraz opłatę dodatkową za pobyt w 

Żłobku Gminnym w Błotnicy ponad wymiar 

dziesięciu godzin dziennie w wysokości 20 zł za 

każdą godzinę opieki. 

zrealizowano 

XLV 28.12.2021 
zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt  

na 2021 rok 

Zmniejszono dochody Gminy Przemęt o kwotę 

43.271,00 zł. Zwiększono dochody Gminy 

Przemęt o kwotę 1.374.883,44 zł. Dokonano 

przesunięć między działami, rozdziałami i 

paragrafami klasyfikacji budżetowej. Z tytułu 

umorzenia pożyczki zaciągniętej na budowę 

kanalizacji sanitarnej w cz. m. Barchlin oraz w m. 

Bucz w kwocie 1.418.154,44 zł zmniejszono 

rozchody z tytułu spłat otrzymanych pożyczek. Po 

zmianie deficyt budżetu wynosi 2.872.216,44 zł. 

Zaktualizowano załączniki: plan dochodów i 

wydatków na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej na 2021 rok, plan 

dochodów i wydatków na realizację zadań 

finansowanych z udziałem środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, plan 

wydatków majątkowych na 2021 rok, przychody 

i rozchody budżetu w 2021 roku, plan dochodów 

i wydatków na realizację zadań z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok  

zrealizowano 
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XLV 28.12.2021 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przemęt na lata 2021-2025 

Dostosowano wielkości dochodów, wydatków i 

rozchodów, zgodnie ze zmianami w uchwale 

budżetowej na dzień 28.12.2021 r. Zmniejszono 

rozchody o kwotę 1.418.154,44 zł z tytułu 

umorzenia pożyczki w WFOŚiGW. W „Wykazie 

przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zmiany w 

przedsięwzięciu bieżącym pn. „Żłobek naszych 

marzeń”, gdzie zmniejszono łączne nakłady i 

nakłady w 2021 r. o kwotę 13.105,00 zł w wyniku 

zmiany na wydatki majątkowe jednoroczne w 

ramach projektu oraz zmniejszono wydatki w 

2021 roku o kwotę 74.381,00 zł i przeniesiono ją 

do realizacji w roku 2022. Po zmianie limit 

wydatków bieżących w 2021 roku wynosi 

588.184,00 zł i w roku 2022 w kwocie 199.425,00 

zł 

zrealizowano 

XLV 28.12.2021 
wykazu wydatków w budżecie Gminy Przemęt, które 

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 

Przyjęto wykaz wydatków w budżecie Gminy 

Przemęt, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2021. 

zrealizowano 

 

XLV 
28.12.2021 

przeznaczenia umorzonej części pożyczki z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

Przeznaczono kwotę 1.418.154,44 zł pozostającą  

w dyspozycji Gminy Przemęt z tytułu umorzenia 

części pożyczki zaciągniętej na realizację 

przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w 

cz. M. Barchlin oraz w m. Bucz”, zgodnie z 

umową nr 332/U/400/238/2016 z dnia 18.11.2016 

r. przeznaczamy na przedsięwzięcie w zakresie 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej pod 

nazwą „Budowa sieci wodociągowej i sieci 

kanalizacji sanitarnej w ul. Malwowej, ul. 

Czereśniowej, ul. Wiśniowej w Osłoninie i w ul. 

Zdrojowej w Przemęcie oraz rozbudowa pomp 

zrealizowano 
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sieciowych na Stacji Uzdatniania Wody w 

Poświętnie, a także rozbudowa istniejącej 

oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją 

ciągu technologicznego w Przemęcie” 

XLV 

 
28.12.2021 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kościańskiemu 

Udzielono Powiatowi Kościańskiemu w 2022 

roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na 

zadanie: „Dofinansowanie przygotowania 

dokumentacji projektowej budowy Warsztatów 

Terapii Zajęciowej w Śmiglu”. 

zrealizowano 

XLV 28.12.2021 

zmiany Uchwały nr 216/2020 rady Gminy Przemęt z 

dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 

projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 

2021-2027 

Dokonano zmiany poszczególnych terminów 

realizacji zadań w Uchwale nr 216/2020 Rady 

Gminy Przemęt z dnia 26 listopada 2020 roku w 

sprawie określenia szczegółowego trybu i 

harmonogramu opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027 

zrealizowano 

XLV 28.12.2021 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na 

lata 2022 - 2027 

Podjęto uchwałę w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 

2022 - 2027 

zrealizowano 

XLV 28.12.2021 uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2022 rok 
Podjęto uchwałę w sprawie uchwały budżetowej 

Gminy Przemęt na 2022 rok 
zrealizowano 
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VI. Finanse Gminy. 

Budżet gminy na 2021 r. zakładał dochody w kwocie 70 979 619,00 zł oraz wydatki  

w kwocie 70 382 437,00 zł, przychody w kwocie 3 000 000,00 zł i rozchody w kwocie  

3 597 182,00 zł. W trakcie roku dokonywano zmian w zakresie planów dochodów  

i wydatków, przychodów i rozchodów. 

Plan dochodów na 1 stycznia 2021 rok 70 979 619,00 zł 

Plan dochodów na 31 grudnia 2021 rok 85 064 446,68 zł 

Plan wydatków na 1 stycznia 2021 rok 70 382 437,00 zł 

Plan wydatków na 31 grudnia 2021 rok 87 936 663,12 zł 

 

Plan przychodów na 1 stycznia 2021 rok 3 000 000,00 zł 

Plan przychodów na 31 grudnia 2021 rok 5 051 622,00 zł 

Plan rozchodów na 1 stycznia 2021 rok 3 597 182,00 zł 

Plan rozchodów na 31 grudnia 2021 rok 2 179 405,56 zł 

 

Dochody w przeliczeniu na 1 mieszkańca według wartości planowanych na 31.12.2021 r.  

wynosiły 6 056,13  zł, natomiast wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca według wartości 

planowanych na 31.12.2021 r. wynosiły 6 260,62 zł. 

W Gminie Przemęt w 2021 roku zrealizowano następujące projekty z udziałem środków 

zewnętrznych: 

1. Zakup sadzonek drzew miododajnych- dotacja celowa w formie pomocy finansowej od 

Województwa Wielkopolskiego w kwocie 19 845,00 zł. 

2. Budowa drogi gminnej  od m. Poświętno do m. Sikorzyn wraz ze zjazdami  

i odwodnieniem powierzchniowym - dotacja celowa w formie pomocy finansowej od 

Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól  

w kwocie 246 250,00 zł, wartość całkowita zadania kwota 811 598,62 zł. 

3. Budowa drogi na ulicy Dębowej wraz z odwodnieniem na ul. Dębowej, ul. Podgórnej  

i ul. Lipowej w m. Mochy– dofinansowanie ze Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w kwocie 600 000,00 zł, wartość całkowita zadania kwota 859 493,19 zł.  

4. Zagospodarowanie terenu przy ciągu pieszo-rowerowym na plaży w miejscowości 

Osłonin – dofinansowanie w kwocie 10 790,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego 

Departamentu Sportu i Turystyki, wartość całkowita zadania kwota 21 581,40 zł. 

5. Budowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Błotnicy- dofinansowanie ze środków 

UE w kwocie 59 512,08 zł, całkowita wartość zadania kwota 169 200,09 zł. 
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6. Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Wieleń – dofinansowanie  

z Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” 

w kwocie 49 700,00 zł, całkowita wartość zadania kwota 76 779,41 zł  

7. Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Perkowo-wyposażenie 

placu zabaw oraz budowa wiaty rekreacyjnej – dofinansowanie z Województwa 

Wielkopolskiego w ramach projektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w kwocie 

46 700,00 zł, całkowita wartość zadania kwota 66 754,50 zł  

8. Budowa otwartej siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy sali 

wiejskiej w miejscowości Popowo Stare – dofinansowanie z Województwa 

Wielkopolskiego w ramach projektu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” w kwocie 

 38 100,00 zł, całkowita wartość zadania kwota 54 554,64 zł  

9. Remont wraz z przystosowaniem i przebudową istniejących pomieszczeń szatniowo-

sanitarnych w ramach programu „Szatnia na medal” w miejscowości Mochy – 

dofinansowanie w kwocie 74 820,00 zł, całkowita wartość zadania w kwocie 

149 653,68 zł.  

10. Zakup pomocy dydaktycznych, komputerów i laptopów, monitorów w ramach 

programu „Aktywna tablica” dla jednostek oświatowych – dofinansowanie  z Budżetu 

Państwa 35.000,00 zł. 

11. Realizacja programu „Poznaj Polskę” w jednostkach oświatowych- dofinansowanie 

w kwocie 43 550,09 zł. 

12. Realizacja projektu „Laboratoria Przyszłości” w jednostkach oświatowych 

dofinansowanie  w kwocie 370 600,00 zł ze środków krajowych, 

13. Organizacja punktu wsparcia i obsługi wnioskodawców w ramach programu „Czyste 

powietrze” dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 19 262,43 zł. 

14. Realizacja programu „Gmina Przemęt wspiera swoich seniorów” w zakresie wydatków 

bieżących kwota 527 127,59 zł środki z UE i BP wykorzystane w 2021 roku łącznie 

nakłady na projekt w 2021 roku to kwota 584 898,91 zł. 

15. Nakłady na wydatki bieżące w zakresie Domu Dziennego w Błotnicy i Klubów Seniora  

- kwota 33 448,60 zł z programu krajowego „Senior +”. 

16. Realizacja projektu „Żłobek naszych marzeń” w zakresie wydatków bieżących na 

funkcjonowanie  Żłobka Gminnego w Błotnicy kwota 564 818,61 zł ze środków UE  

i BP, oraz wkładu własnego do projektu. 
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17. Wydatki bieżące na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Błotnicy w ramach projektu 

krajowego „Maluch+” w kwocie 61 200,00 zł 

Poza tym Gmina Przemęt w 2021 roku otrzymała środki z Budżetu Państwa w kwocie 

1 000 000,00 zł w konkursie „Rosnąca odporność” dotyczącego szczepień przeciw 

COVID-19 i środki na inwestycje kanalizacyjne w kwocie 900 000,00 zł i inwestycje 

wodociągowe w kwocie 1 072 922,00 zł. Realizacja tych zadań będzie miała miejsce  

w latach następnych do końca roku 2024.  

 

Finanse Gminy z podziałem na lata 2020-2021 

 

Plan dochodów na 1 stycznia 2020 rok Plan dochodów na 1 stycznia 2021 rok 

70 146 472,00 zł 70 979 619,00 zł 

Plan dochodów na 31 grudnia 2020 rok Plan dochodów na 31 grudnia 2021 rok 

75 781 880,32 zł 85 064 446,68 zł 

Plan wydatków na 1 stycznia 2020 rok Plan wydatków na 1 stycznia 2021 rok 

69 455 472,00 zł 70 382 437,00 zł 

Plan wydatków na 31 grudnia 2020 rok Plan wydatków na 31 grudnia 2021 rok 

80 437 000,32 zł 87 936 663,12 zł 

 

Plan przychodów na 1 stycznia 2020 rok Plan przychodów na 1 stycznia 2021 rok 

3 000 000,00 zł 3 000 000,00 zł 

Plan przychodów na 31 grudnia 2020 rok Plan przychodów na 31 grudnia 2021 rok 

8 346 120,00 zł 5 051 622,00 zł 

Plan rozchodów na 1 stycznia 2020 rok Plan rozchodów na 1 stycznia 2021 rok 

3 691 000,00 zł 3 597 182,00 zł 

Plan rozchodów na 31 grudnia 2020 rok Plan rozchodów na 31 grudnia 2021 rok 

3 691 000,00 zł 2 179 405,56 zł 

 

 

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Przemęt na lata 2021-2025. 

Na  dzień 1 stycznia 2021 roku założono, że  w roku 2021 i latach następnych zostanie 

zachowana zasada wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, czyli różnica między planowanymi dochodami bieżącymi, a planowanymi 

wydatkami bieżącymi będzie sięgała w roku 2021 do 2025 ponad 3 mln zł.  Relacja pomiędzy 

dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań a wskaźnikiem planowanym, co wynika z  art. 
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243 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  dla roku 2021 wynosiła  

9,20 %, dla roku 2022 wynosi 6,91 %, dla roku 2023 wynosi 3,22 % i dla roku 2024 wynosi 

4,51 %, dla roku 2025 wynosi 5,11 %. 

 Wskaźnikami wykonania celu było osiągnięcie w poszczególnych latach zakładanych 

wielkości budżetowych i nieprzekroczenie relacji wynikających z art. 242 i 243 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wskaźniki te zostały osiągnięte, gdyż po 

wprowadzeniu wielkości wykonanych budżetu za 2021 rok, relacja dochodów bieżących do 

wydatków bieżący  wyniosła w roku 2021 ponad 9  mln zł, w latach 2022-2024 ponad 3 mln 

zł, a w roku 2025  ponad 4 mln. zł. Natomiast relacja wskaźników  z art. 243 uofp dla roku 

2021 wynosi 20,46 %,  dla roku 2022 wynosi 15,84 %,  dla roku 2023 wynosi 13,97 %, dla 

roku 2024 wynosi 13,25 % i dla roku 2025 wynosi 11,57 %. Wielkości wykonane za 2021 rok 

zostały wprowadzone do WPF Uchwałą Nr 349/2022 Rady Gminy Przemęt   

w dniu 25.02.2022 r. 

 Przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie wydatków 

majątkowych i bieżących przypadających do realizacji w roku 2021, na plan w wysokości 

3 454 236,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 036 879,60 zł. 

 

W 2021  roku w Gminie Przemęt działał fundusz sołecki. 

 

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na łączną kwotę 833 320,83 zł.  

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano następujące przedsięwzięcia: 

 

Miejscowość 

 

Przedsięwzięcie 

 

Klasyfikacja 

 

 

Plan 

 

Wykonanie 

Barchlin Utwardzenie drogi dojazdowej do 

sali wiejskiej w miejscowości 

Barchlin 

600/60016/6050 25 966,00 25 965,30 

Wykonanie blatów na stoły 

stanowiące  wyposażenie sali 

wiejskiej w miejscowości 

Barchlin 

921/92109/4300 2 190,00  2 190,00 

Zagospodarowanie terenu 

gminnego w miejscowości 

Barchlin elementami małej 

architektury 

900/90095/4300 2 651,00 2 651,00 

Razem:   30 807,00 30 806,30 
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Borek 

Czyszczenie i pielęgnacja podłogi 

w świetlicy wiejskiej 

921/92109/4270 3 000,00 3 000,00 

Organizacja imprez kulturalno-

sportowych dla mieszkańców wsi 

Borek 

921/92195/4210 

921/92195/4300 

678,00 

800,00 

677,75 

800,00 

Zakup i montaż zbiornika 

bezodpływowego do sali 

wiejskiej w m. Borek 

921/92109/6050 5 535,00 5 535,00 

Wykonanie stołów stanowiących 

wyposażenie sali wiejskiej w 

miejscowości Borek 

921/92109/4300 5 465,00 5 465,00 

Razem:   15 478,00 15 477,75 

 

Biskupice 

Montaż pokrycia dachowego na 

altanie ogrodowej znajdującej na 

boisku w miejscowości Biskupice 

921/92195/4300 2 500,00 2 500,00 

Zakup wyposażenia do sali 

wiejskiej w miejscowości 

Biskupice 

921/92109/4210 2 500,00 2 422,01 

Organizacja imprez kulturalno-

sportowych dla mieszkańców wsi 

Biskupice 

921/92195/4300 

 

1 000,00 861,00 

Montaż nowych drzwi 

wejściowych do budynku sali 

wiejskiej                           w 

miejscowości Biskupice 

921/92109/4300 6 200,00 6 200,00 

Doposażenie placu zabaw w 

miejscowości Biskupice 

921/92195/4210 7 234,00 7 234,00 

Razem:   19 434,00 19 217,01 

 

Błotnica 

Urządzenie placu sportowo 

rekreacyjnego w tym plac zabaw                           

w miejscowości Błotnica 

926/92601/6050 40 000,00 40 000,00 

Organizacja imprezy kulturalno-

sportowej dla mieszkańców 

Błotnicy 

921/92195/4210 

921/92195/4300 

329,00 

2 000,00 

299,33 

2 000,00 

Razem:   42 329,00 42 299,33 

Bucz Budowa drogi gminnej – ulicy 

Słonecznej wraz ze zjazdami i 

odwodnieniem w formie 

kanalizacji deszczowej w m. Bucz 

600/60016/6050 49 450,00 49 450,00 

Razem:   49 450,00 49 450,00 
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Górsko Przebudowa chłodni w budynku 

sali wiejskiej w miejscowości 

Górsko 

921/92109/6050 22 302,00 22 302,00 

Razem:   22 302,00 22 302,00 

 

Kaszczor 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego 

na ul. Wiatrakowej w 

miejscowości Kaszczor 

900/90015/4300 49 450,00 49 450,00 

Razem:   49 450,00 49 450,00 

Kluczewo Sporządzenie dokumentacji 

budowlanej na budowę drogi 

gminnej ul. Akacjowej w 

miejscowości Kluczewo 

600/60016/6050 35 000,00 34 932,00 

Czyszczenie i pielęgnacja podłogi             

w świetlicy wiejskiej w 

Kluczewie 

921/92109/4270 4 000,00 4 000,00 

Utrzymanie zieleni i czystości na 

gminnym terenie w miejscowości 

Kluczewo      

900/90004/4300 2 000,00 2 000,00 

Zakup opału do ogrzewania sali 

wiejskiej w Kluczewie 

921/92109/4210 834,00 834,00 

Razem:   41 834,00 41 766,00 

Mochy Zorganizowanie wypoczynku 

zimowego i letniego dla dzieci 

sołectwa Mochy      

921/92195/4300 1 250,00 1 250,00 

Dostawa i montaż ogrodzenia 

stadionu w Mochach 

926/92601/4300 4 750,00 4 700,00 

Organizacja imprez kulturalno-

sportowych dla mieszkańców 

Moch   

921/92195/4300 8 000,00 8 000,00 

Utrzymanie gminnych terenów 

zielonych w sołectwie Mochy 

900/90004/4300 6 000,00 6 000,00 

 Utwardzenie tłuczniem dróg 

gminnych w miejscowości 

Mochy 

600/60016/4270 29 450,00 29 450,00 

Razem:    49 450,00 49 400,00 

Nowa Wieś Zorganizowanie wypoczynku dla 

dzieci i młodzieży z miejscowości 

Nowa Wieś 

921/92195/4300 2 000,00 2 000,00 
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Organizacja imprez kulturalno-

sportowych dla mieszkańców 

Nowej Wsi   

921/92195/4210 

921/92195/4300  

594,00 

490,00 

594,00 

490,00 

Utrzymanie gminnych terenów 

zielonych w miejscowości Nowa 

Wieś 

900/90004/4210                          

900/90004/4300 

4 000,00 

3 000,00 

3 999,89 

3 000,00 

Wymiana pokrycia dachowego na 

budynku małej sali wiejskiej w 

miejscowości Nowa Wieś 

921/92109/6050 39 366,00 39 366,00 

Razem:   49 450,00 49 449,89 

Olejnica Budowa oświetlenia drogowego                

w Olejnicy 

900/90015/6050 12 956,00 11 922,39 

Razem:   12 956,00 11 922,39 

Osłonin Przebudowa odcinka ul. 

Spacerowej ze zjazdami i 

odwodnieniem powierzchniowym 

w m. Osłonin 

600/60016/6050 29 670,00 29 670,00 

Razem:   29 670,00 29 670,00 

Perkowo Montaż klimatyzacji na sali 

wiejskiej w miejscowości 

Perkowo 

921/92109/6050 8 000,00 8 000,00 

Zagospodarowanie terenu przy 

sali wiejskiej w miejscowości 

Perkowo-wyposażenie placu 

zabaw oraz budowa wiaty 

rekreacyjnej 

921/92195/6050 20 000,00 20 000,00 

Prace remontowe w budynku sali 

wiejskiej w miejscowości 

Perkowo 

921/92109/4270 8 692,00 8 692,00 

Razem:   36 692,00 36 692,00 

 

Popowo Stare 

Budowa otwartej siłowni 

zewnętrznej wraz z 

zagospodarowaniem terenu przy 

sali wiejskiej w miejscowości 

Popowo Stare 

926/92601/6050 16 455,00 16 454,64 

Utwardzenie drogi gminnej w 

miejscowości Popowo Stare 

600/60016/4270 14 500,00 14 500,00 

Razem:   30 955,00 30 954,64 

 Budowa drogi gminnej od m. 

Poświętno do m. Sikorzyn wraz 

600/60016/6050 20 000,00 20 000,00 
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Poświętno ze zjazdami i odwodnieniem 

powierzchniowym 

Zakup opału do ogrzewania sali 

wiejskiej w Poświętnie 

921/92109/4210 917,00 917,00 

Razem:   20 917,00 20 917,00 

 

Przemęt 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego 

na ul. Słonecznej i ul. Zdrojowej                   

w miejscowości Przemęt 

900/90015/4300 42 450,00 42 450,00 

Utrzymanie gminnych terenów 

zielonych w miejscowości 

Przemęt 

900/90004/4300 3 000,00 3 000,00 

Organizacja imprez kulturalno-

sportowych dla mieszkańców 

Przemętu 

921/92195/4210 

921/92195/4300 

 

2 000,00 

2 000,00 

1 992,30 

1 991,50 

Razem:   49 450,00 49 433,80 

 

Radomierz 

Montaż klimatyzacji na sali 

wiejskiej w miejscowości 

Radomierz 

921/92109/6050 27 600,00 27 599,97 

Utrzymanie czystości i zieleni  na 

terenach gminnych w 

miejscowości Radomierz 

900/90004/4300 5 000,00 4 968,00 

Zagospodarowanie terenu 

rekreacyjnego w miejscowości 

Radomierz – ogrodzenie placu 

zabaw oraz dostawa urządzeń 

siłowni zewnętrznej 

926/92601/6050 10 125,00 10 125,00 

Razem:   42 725,00 42 692,97 

 

Sączkowo 

Organizacja imprez kulturalno 

sportowych dla mieszkańców 

sołectwa Sączkowo 

921/92195/4210 

921/92195/4300 

 

1 000,00 

3 400,00 

1 000,00 

3 400,00 

Zakup oleju napędowego do 

nagrzewnicy ogrzewającej salę 

wiejską w Sączkowie w okresie 

zimowym 

921/92109/4210 

 

600,00 600,00 

Utrzymanie gminnych terenów 

zielonych w miejscowości 

Sączkowo 

900/90004/4210 

 

700,00 700,00 
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Remont utwardzenia terenu przy 

sali wiejskiej w Sączkowie 

921/92109/4270 17 000,00 17 000,00 

Konserwacja budynku sali 

wiejskiej w Sączkowie 

921/92109/4270 6 426,00 6 418,00 

Razem:   29 126,00 29 118,00 

 

Siekowo 

Organizacja imprez kulturalno-

sportowych dla mieszkańców 

miejscowości Siekowo 

921/92195/4300 4 500,00 4 500,00 

Zakup defibratora do 

miejscowości Siekowo 

851/85195/4210 7 000,00 7 000,00 

Utwardzenie dróg gminnych w 

miejscowości Siekowo 

600/60016/4270 

 

12 818,00 12 817,58 

Wymiana ogrodzenia terenu przy 

sali wiejskiej w miejscowości 

Siekowo 

921/92109/4270 10 000,00 10 000,00 

Razem:   34 318,00 34 317,58 

 

Siekówko 

Zagospodarowanie terenu przy 

sali wiejskiej – budowa placu 

zabaw                 w miejscowości 

Siekówko 

921/92195/6050 30 560,00 30 560,00 

Razem:   30 560,00 30 560,00 

Sokołowice Wykonanie elewacji sali wiejskiej              

w miejscowości Sokołowice 

921/92109/6050 13 000,00 13 000,00 

Zakup materiałów do utrzymania 

gminnych terenów zielonych                   

w miejscowości Sokołowice 

900/90004/4210 401,00 380,01 

Razem:   13 401,00 13 380,01 

 

Solec 

Organizacja imprez kulturalno-

sportowych dla mieszkańców 

miejscowości Solec 

921/92195/4210 

921/92195/4300 

3 000,00 

3 500,00 

3 000,00 

3 498,00 

Utrzymanie zieleni i czystości na 

gminnym terenie zielonym                

w miejscowości Solec 

900/90004/4300 2 000,00 2 000,00 

Zakup materiałów do 

zagospodarowania gminnych 

terenów zielonych w 

miejscowości Solec 

900/90004/4210 1 000,00 1 000,00 

Zakup materiałów do utrzymania 

boiska sportowego i usług z tym 

926/92605/4210 1 000,00 1 000,00 



      

 

 

  27 maja 2022 str.  46 
 
 
 

związanych w miejscowości 

Solec       

Przebudowa kuchni w sali 

wiejskiej w miejscowości Solec 

921/92109/6050 15 744,00 15 744,00 

Montaż klimatyzacji w sali 

wiejskiej w miejscowości Solec 

921/92109/6050 22 860,00 22 860,00 

Razem:   49 104,00 49 102,00 

 

Solec Nowy 

Wykonanie instalacji CO na sali 

wiejskiej w Solcu Nowym 

921/92109/6050 20 000,00 20 000,00 

Wydzielenie pomieszczenia 

gospodarczego w sali wiejskiej w 

miejscowości Solec Nowy  

921/92109/4300 2 500,00 2 499,00 

Organizacja wypoczynku 

zimowego         i letniego dla 

dzieci i młodzieży oraz imprezy 

kulturalno-sportowej dla 

mieszkańców Solca Nowego 

921/92195/4210 

921/92195/4300 

1 026,00 

1 100,00 

1 018,30 

1 100,00 

Razem:    24 626,00 24 617,30 

 

Starkowo 

Zakup oleju opałowego na salę 

wiejską w miejscowości 

Starkowo 

921/92109/4210 5 000,00  4 997,04 

Zakup materiałów do utrzymania 

boiska sportowego wraz z 

infrastrukturą w miejscowości 

Starkowo   

926/92605/4210 4 000,00  3 999,82 

Wymiana okien wraz z zabudową 

na sali wiejskiej w Starkowie 

921/92109/4270 4 500,00 4 500,00 

Zakup tablic informacyjnych do 

miejscowości Starkowo 

900/90095/4210 2 000,00  2 000,00 

Zakup nasadzeń i elementów 

małej architektury do 

zagospodarowania gminnego 

terenu w miejscowości Starkowo 

900/90004/4210 3 000,00 3 000,00 

Zakup wyposażenia do kuchni w 

sali wiejskiej w miejscowości 

Starkowo 

921/92109/4210 1 500,00 1 500,00 

Utwardzenie drogi gminnej               

w miejscowości Starkowo 
600/60016/4270 7 000,00 7 000,00 

Wykonanie dokumentacji 

projektowej na budowę gminnej 

600/60016/6050 3 444,00 3 444,00 
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drogi ulicy Starkowskiej                    

w miejscowości Starkowo 

 Zakup bramki meczowej 

przestawnej n boisko do 

miejscowości Starkowo 

926/92601/4210 3 000,00 3 000,00 

 Zakup elementu nagłośnienia do 

sali wiejskiej w miejscowości 

Starkowo 

921/92109/4210 1 665,00 1 665,00 

Razem:   35 109,00 35 105,86 

 

Wieleń 

Opracowanie dokumentacji 

technicznej na wykonanie 

oświetlenia w miejscowości 

Wieleń 

900/90015/6050 9 225,00 9 225,00 

Zagospodarowanie terenu 

gminnego w miejscowości Wieleń  
900/90095/6050 

 

15 994,00 15 994,00 

Razem:   25 219,00 25 219,00 

 

Ogółem fundusz sołecki za 2021 rok 

 

 

834 812,00 

 

833 320,83 

 

Realizacja funduszu sołeckiego  

w roku 2020 

Realizacja funduszu sołeckiego   

w roku 2021 

774 649,35 zł 833 320,83 zł 

 

VII.  Spółki komunalne.  

 

W gminie funkcjonuje spółka komunalna pod nazwą: Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 

9. Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w organizacji rozpoczęło swoją  

działalność  01.01.2017r. Spółka  została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 

16.01.2017r. w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu w IX Wydziale Gospodarczym  

pod numerem KRS 0000658280. Spółka prowadzi działalność pod numerem NIP 923 170 45 

91 oraz REGON 366226166. Kapitał zakładowy spółki wynosi 19 253 700,00 zł. Przedmiotem 

działalności Przedsiębiorstwa w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków, według Polskiej Klasyfikacji działalności jest: 36.00.Z, 37.00.Z, 
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42.21.Z, 43.22.Z, 81.30.Z, 96.09.Z, 81.10.Z, 82.99.Z, 43.29.Z, 38.11.Z, 38.21.Z, 68.32.Z, 

49.41.Z, 93.11.Z, 43.21.Z, 81.21.Z, 68.20.Z, 42.11.Z, 43.31.Z, 43.33.Z, 43.34.Z. 

W 2021 roku Gmina Przemęt przekazała Spółce dokapitalizowanie w wysokości  

2 298 200 zł z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną. Z otrzymanych środków 

sfinansowano już budowę wodociągu Wieleń – Nowa Wieś oraz zakupiono samochód Renault 

Master. Pozostałe środki otrzymane w ramach dokapitalizowania zostaną wydatkowane w 2022 

roku na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. W 2021 Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne 

Sp. z o.o. zawarło dodatkowo umowę leasingu operacyjnego na zakup samochodu specjalnego 

Renault Premium WUKO. Wartość umowy wynosi 350 000 zł netto. 

W 2021 roku w spółce przychody wyniosły: 

1.      Przychodów ze sprzedaży usług:  5 367 024,45 zł 

1)      woda - w kwocie:  1 900 857,07 zł 

2)      ścieki - w kwocie:  2 823 340,59 zł 

3)      pozostałe - w kwocie:  642 826,79 zł 

2.   Pozostałe przychody operacyjne:  57 492,21 zł 

3. Przychody finansowe:    2 803,97 zł 

       -------------------- 

RAZEM:                                                        5 427 320,63 zł 

W 2021 r Spółka poniosła następujące koszty: 

1. Koszty działalności operacyjnej :        5 929 543,19 zł 

2. Pozostałe koszty operacyjne:                                   5,10 zł 

3. Koszty finansowe:                                              67,50 zł 

            -------------------- 

              RAZEM:  5 929 615,79 zł 
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VIII. Spółdzielnia Socjalna „Konwalia”. 

 

W 2019 roku powstała Spółdzielnia Socjalna „Konwalia”. Rada Gminy w Przemęcie wyraziła 

zgodę na jej powołanie w dniu 25.04.2019r. uchwałą nr IX/66/2019. Spółdzielnia Socjalna 

„Konwalia” została powołana 7 maja 2019 r., a wpis do KRS został dokonany w dniu 24 maja 

2019 r. Założycielami Spółdzielni są Fundacja Centrum Aktywności w Bukwicy oraz Gmina 

Przemęt. Gmina Przemęt decydując się na założenie spółdzielni miała na względzie potrzebę 

utworzenia podmiotu łączącego dwa elementy. Z jednej strony ważne było utworzenie 

podmiotu umożliwiającego włączenie w życie społeczne i zawodowe mieszkańców narażonych 

na wykluczenie społeczne. Z drugiej strony podmiotu, który umożliwi wykonanie 
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podstawowych zadań ustawowych w zakresie usług komunalnych, tj. utrzymanie zieleni, 

wynajem sprzętu oraz prac remontowo– budowlanych na rzecz jednostek gminnych. Do tej 

pory usługi te wykonywane były przez powołaną spółkę gminną. Jednak ze względu na 

stawianie dla spółki celów rozwoju gospodarki wodno-ściekowej utworzenie nowego podmiotu 

było uzasadnione i potrzebne. Gmina oczekuje, że dzięki usługom świadczonym przez 

spółdzielnię znacząco poprawi się wygląd terenów zielonych na obszarze Gminy Przemęt. 

Gmina oczekuje również zatrudniania przez spółdzielnię osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz jej zaangażowania w życie społeczne Gminy. 

1) Celem Spółdzielni jest przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacji 

zawodowej, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa, 

2) Celem Spółdzielni jest również realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak 

tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna. Spółdzielnia podejmuje 

działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymywanie u jej członków 

umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról 

społecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu, 

3) Celem Spółdzielni jest także prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-

kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego. 

W 2021 r. Spółdzielnia Socjalna Konwalia współpracowała z Stowarzyszeniem Centrum 

Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Lesznie. Dzięki tej współpracy  

w poprzednich latach pozyskano środki z Funduszy Europejskich.  

W 2021 r. przychody spółdzielni wyniosły 440 560,45 zł. 

  

IX. Jednostki organizacyjne gminy oraz jednostki pomocnicze gminy.  

W gminie Przemęt funkcjonują następujące jednostki budżetowe: 

1. PRZEDSZKOLA: 

1) Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach 

2) Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu 

3) Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi 

4) Przedszkole Samorządowe w Przemęcie 
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2. ŻŁOBEK:  

Żłobek Gminny w Błotnicy  

3. SZKOŁY: 

1) Zespół Szkół w Przemęcie 

2) Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem 

Integracyjnym w Kaszczorze 

3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie 

4) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach 

5) Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu 

 

Jednostki pomocnicze gminy. 

W gminie funkcjonuje 25 jednostek pomocniczych, obejmujących 27 miejscowości. 

l.p. Sołectwo Imię i nazwisko sołtysa 

1 Barchlin 
     do dnia 12.02.2021 r. - Jerzy Dominiak 

 od dnia 12.02.2021 r. – Jerzy Klecha 

2 Biskupice Sylwia Józefczak 

3 Błotnica Marlena Samol 

4 Borek Magdalena Michałowska 

5 Bucz Bartosz Frydryszak 

6 Górsko Andrzej Wojciechowski 

7 Kaszczor Beata Binkowska 

8 Kluczewo Jolanta Skoracka 

9 Mochy Bogusław Tomiak 

10 Nowa Wieś Mariusz Michalewicz 

11 Olejnica Stanisław Firlej 

12 Osłonin Jadwiga Nowak 

13 Perkowo Szymon Wojciechowski 

14 Popowo Stare Jan Haremza 

15 Poświętno Tomasz Szwarc 

16 Przemęt Jacek Piotrowski 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Barchlin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupice_%28powiat_wolszty%C5%84ski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82otnica_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Borek_%28powiat_wolszty%C5%84ski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bucz
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3rsko_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaszczor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kluczewo_%28powiat_wolszty%C5%84ski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mochy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowa_Wie%C5%9B_%28powiat_wolszty%C5%84ski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Olejnica
http://pl.wikipedia.org/wiki/Os%C5%82onin
http://pl.wikipedia.org/wiki/Perkowo_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Popowo_Stare
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%9Bwi%C4%99tno
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przem%C4%99t_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
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17 Radomierz Mirosław Bernacki 

18 Sączkowo Czesław Siuda 

19 Siekowo Daniel Gajska 

20 Siekówko Tadeusz Ligma 

21 Sokołowice Kazimierz Cichoszewski 

22 Solec Arkadiusz Kaczmarek 

23 Solec Nowy Longina Bednarczyk 

 24 Starkowo Adam Czapczynski 

25 Wieleń Monika Maćkowiak 

 

 

X. Mieszkańcy gminy.  

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

o 15 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 14 046 osób, w tym 7059  kobiet  

i 6987 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych: 

1. liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) wynosiła 1321 osób,  

a liczba mieszkańców – 1305, 

2. liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (15-59 lat) wynosiła 4121 osób, a liczba 

mieszkańców w wieku produkcyjnym (15-64) wynosiła 4334, 

3. liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1616, a liczba mieszkańców: 

1349. 

W 2021 r. zameldowano w gminie 154 nowonarodzonych dzieci, w tym 95 dziewczynki i 59 

chłopców, a zmarło 157 osób, w tym 62 kobiety i 95 mężczyzn. 

Dane statystyczne na przełomie lat 2020-2021 

 2020r. 2021r. 

Liczba mieszkańców 14 061 14 046 

Liczba kobiet 7 027 7 059 

Liczba mężczyzn 7 034 6 987 
  

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Radomierz_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85czkowo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siekowo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siek%C3%B3wko
http://pl.wikipedia.org/wiki/Soko%C5%82owice_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Solec_%28powiat_wolszty%C5%84ski%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Solec_Nowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Starkowo_%28wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiele%C5%84_Zaobrza%C5%84ski
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XI. Współpraca samorządowa z innymi jednostkami. 

 

Współpraca Gmina Przemęt - Gmina Bestensee 

W lutym 2021 r. minęło dziewiętnaści lat od podpisania umowy o współpracy między gminą 

Przemęt, a niemiecką gminą Bestensee. Przez te lata wzajemne kontakty między gminami 

bardzo się zacieśniły, a wymiana doświadczeń trwa nieprzerwanie. Ważnym efektem 

współpracy obu gmin jest wymiana rodzin polskich i niemieckich. Z tych kontaktów korzystać 

może każdy mieszkaniec naszej gminy, wystarczy zgłosić taką chęć do Urzędu Gminy Przemęt. 

Dzięki tej współpracy mieszkańcy mogą podszkolić język niemiecki i poznać kulturę tamtego 

regionu.  

Współpraca Gmina Przemęt - Gmina Kuślin 

 

Dnia 22 maja 2020r. podpisano list intencyjny w sprawie umowy o partnerskiej współpracy. 

Wójt Gminy Przemęt  Janusz Frąckowiak oraz Wójt  Gminy Kuślin Mieczysław Skrzypczak 

wyrazili wolę partnerstwa dla dobra obu gmin. Do zakresu współpracy należą m.in. oświata, 

wychowanie i edukacja, kultura, sport, rekreacja, wymiana młodzieży, współpraca  

z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koła Gospodyń Wiejskich, a także promocja 

gmin przy udziale mieszkańców. W ramach współpracy w 2021 roku na zaproszenie władz 

Gminy Kuślin gminę tą odwiedziła delegacja jednostek OSP z terenu Gminy Przemęt. 

 

Współpraca Gmina Przemęt – Gmina Trzcinica 

 

Dnia 24 września 2020 r.  Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak podpisał list intencyjny  

o partnerskiej współpracy z Gminą Trzcinica reprezentowanej przez Wójta  Grzegorza 

Hadzika. Współpraca ta ma służyć dobru obu  gmin partnerskich, ich rozwoju i integracji. 

Partnerzy zobowiązali się inicjować i podtrzymywać współprace m.in. w zakresie kultury, 

rekreacji, sportu, turystyki, wymiany młodzieży oraz promowania kultury regionalnej. 

 

Współpraca Gmina Przemęt – Polski Klub Ekologiczny 

 

Dnia 3 września 2020r. Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak podpisał list intencyjny  

z Polskim Klubem Ekologicznym Małopolska reprezentowanym przez wybitnych ekologów 

takich jak: prof. dr hab. Zbigniewa Myczkowskiego, prof. dr hab. Zbigniewa Mirka oraz  
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dr Zygmunta Furę. Obecna przy podpisaniu listu była również Pani Diana Piotrowska – 

kierownik wydziału Ochrony Przyrody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. Współpraca ta dotyczy promocji regionu gminy Przemęt oraz pomocy 

w rozwiązywaniu problemów ekologicznych w zakresie: ochrony przyrody, bioróżnorodności 

oraz ekorozwoju. Podpisanie listu intencyjnego było zapoczątkowaniem dalszych działań 

mających na celu poprawę walorów przyrodniczych na terenie naszej gminy, w szczególności 

rezerwat „Wyspa Konwaliowa”. 

 XII. Ochrona zdrowia. 

Ośrodki Zdrowia. 

Na terenie Gminy Przemęt nie funkcjonują podmioty lecznicze zarządzane przez Gminę. 

Natomiast funkcjonują 3 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej: Przychodnia Lekarza 

Rodzinnego w Kaszczorze, Ośrodek Zdrowia w Mochach, Przychodnia Lekarza Rodzinnego 

s.c. „ZDROWIE” w Buczu. W sercu Gminy Przemęt tj. w Przemęcie zlokalizowane jest jedno 

Centrum Medyczne o nazwie „SALUS”.  

 

Zrealizowane programy zdrowotne. 

Urząd Gminy Przemęt przyczynił się do zrealizowania w 2021 roku programów zdrowotnych, 

nie ponosząc przy tym żadnych kosztów związanych z realizacją badań. Programy zostały 

sfinansowane ze środków Budżetu Państwa. 

 

Zrealizowane programy zdrowotne w roku 2021 

Nazwa programu zdrowotnego 
Liczba osób korzystających z programów 

zdrowotnych  

Bezpłatne badania mammograficzne 351 

 

Na dzień 1 stycznia 2021 roku koncesje posiadało 71 podmiotów, na dzień 31 grudnia 2021 

roku 56 podmiotów. 

Ze środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu sfinansowane zostały w 2021r. następujące wydatki z zakresu przeciwdziałania 

alkoholizmowi i narkomani na: 

1) funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

43 196,00 zł; 
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2) funkcjonowanie punktu-konsultacyjnego ds. uzależnień – 29 770,20 zł; 

3) przygotowywanie bazy (boisk, sal sportowych itp.) oraz doposażanie placów zabaw/boisk 

– 139 105,43 zł; 

4) wypoczynek dla dzieci - ferie zimowe, wakacje letnie oraz kolonie/półkolonie letnie  

z programem zajęć profilaktycznych – 70 629,89 zł; 

5) realizacje programów profilaktycznych i innych działań profilaktycznych  

- 14 550,00 zł; 

6) remont instrumentów muzycznych młodzieżowej orkiestry dętej – 9 995,55 zł; 

7) organizacje imprez plenerowych, okolicznościowych i sportowych – 36 986,53 zł; 

8) konkursy plastyczne – 2 340,93 zł 

 

Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło 12 zgłoszeń 

przypadków nadużywania alkoholu. W 2021 r. nie było przypadku odebrania zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Komisja skierowała 10 wniosków do biegłych sądowych  

o wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz 4 wnioski do sądu  

o zobowiązania uczestnika postepowania do podjęcia leczenia odwykowego. 

 

Apteki 

Na terenie Gminy Przemęt w 2021 funkcjonowały 4 apteki i 1 punkt apteczny 

l.p. 

 

Nazwa apteki 

 

Adres 

1. Apteka Mocheńska ul. 3-go Maja 16 Mochy  64-234 Przemęt 

2. Apteka Buczyńska ul. Kasztanowa 3 Bucz 64-234 Przemęt 

3.      Apteka ,,Avena” ul. Jagiellońska 20  64-234 Przemęt 

4. Apteka „Od Serca” ul. Jagiellońska 22A, 64-234 Przemęt             

 

l.p. Nazwa punktu  Adres 

1. 
Punkt apteczny 

„Konwalia” 
ul. Cysterska 1, Kaszczor  64-234 Przemęt 

 

XIII. Pomoc społeczna. 

 

Beneficjentami środowiskowej pomocy społecznej w 2021 r. było 226 osób. Decyzje 

przyznające  świadczenia z pomocy społecznej otrzymało 119 osób. Pomoc w formie 

świadczeń pieniężnych otrzymało 68 osób natomiast  pomoc w formie  świadczeń 
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niepieniężnych 61 osób. Najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej 

osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną  była długotrwała lub 

ciężka choroba, niepełnosprawność oraz bezrobocie. 

Na terenie Gminy Przemęt funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy Senior+ w Błotnicy.  Do 

Dziennego Domu Pomocy Senior+ uczęszczają osoby w wieku 60 +, nieaktywne zawodowo, 

mieszkańcy gminy Przemęt, którzy potrzebują wsparcia i pomocy 

 w codziennym funkcjonowaniu. Dzienny Dom przeznaczony jest dla 20 osób. Pobyt  

w placówce trwa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. 

W ramach działalności DDP Senior+ były prowadzone zajęcia z terapii zajęciowej, 

zajęcia z fizjoterapii. Seniorzy mieli zapewnioną pomoc w formie usług opiekuńczych 

świadczonych przez opiekunki, ciepły posiłek oraz transport do i z  placówki. W 2021 roku 

 z usług DDPS+ korzystały 22 osoby.  Na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy 

Senior+ wydatkowano środki finansowe w kwocie 425.910,33 zł, które  pochodziły z: 

- Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. Gmina Przemęt wspiera swoich 

seniorów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-

2020. Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2. Usługi społeczne 

 i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe 

realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

- Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, Moduł II- zapewnienie 

funkcjonowania Dziennego Domu Senior +, edycja 2021,  

- budżetu Gminy Przemęt. 

Ponadto od 2019 roku działa Klub Senior+ w Gminie Przemęt  

z oddziałami w miejscowościach Bucz, Kaszczor, Mochy i Przemęt. Z tej formy wsparcia 

korzysta 40 seniorów.  Zajęcia z podopiecznymu prowadzi Partner projektu Gmina Przemęt 

wspiera swoich Seniorów - Fundacja Centrum Aktywności z Bukwicy. 

 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań gminy należy m.in. realizacja gminnej 

strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Gminna 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych ma na celu przeciwdziałanie powstawaniu 

zjawisk negatywnych nurtujących społeczeństwo oraz eliminację lub przynajmniej 
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ograniczenie tych, które już występują. Wskazuje obszary, które w najbliższym czasie powinny 

stanowić przedmiot szczególnej troski ze strony władz lokalnych.  

 

Na większą uwagę zasługują następujące obszary: 

 

1. Działania na rzecz osób starszych: 

- prowadzenie akcji informacyjnych poprzez umieszczenie informacji o dostępnych formach 

pomocy i realizowanych projektach na stronach internetowych i w prasie lokalnej „Kurier 

Przemęcki” oraz wydanie informatorów lub ulotek, 

- utrzymanie i rozwój działalności Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy i Klubu 

Senior+ w Gminie Przemęt z oddziałami w Kaszczorze, Przemęcie, Buczu i Mochach, 

 

2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych: 

- prowadzenie akcji informacyjnych poprzez umieszczanie informacji o dostępnych formach 

pomocy i realizowanych projektach na stronach internetowych i w prasie lokalnej „Kurier 

Przemęcki”, 

- utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, 

- wsparcie psychologiczne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów/rodzin, 

- stworzenie gminnego systemu pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym 

zapewnienie usług specjalistycznych dla w/w osób. 

- zapewnienie wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez opiekę 

wytchnieniową, czy asystenta osoby niepełnosprawnej. 

 

3. Działania na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej oraz 

doznających przemocy: 

- zapewnienie wsparcia psychologicznego, prawnego, 

- utworzenie grup wsparcia i grup samopomocowych, 

- zapewnienie pomocy mieszkaniowej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. 

 

4. Działania na rzecz osób bezdomnych: 

- zapewnienie wystarczającej ilości miejsc w schronisku dla osób bezdomnych poprzez 

zwiększenie liczby miejsc. 
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5. Działania związane z występowaniem alkoholizmu: 

- uruchomienie silniejszych działań profilaktycznych przy zaangażowaniu wszystkich 

możliwych służb i instytucji. 

 

6. Działania społeczne: 

- większe włączenie w projekty społeczne organizacji pozarządowych, 

- realizacja dobrych praktyk, 

- pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

 Biorąc pod uwagę zmiany zachodzące w społeczeństwie należy dążyć do realizacji 

modelu nastawionego w szczególności  na wzmocnienie osób i rodzin wymagających wsparcia 

w rozwiązywaniu problemów. Istotną rolę powinien odgrywać system wsparcia 

psychologicznego, poradnictwa prawnego, rodzinnego, pedagogicznego, terapii 

i wyspecjalizowanej pracy socjalnej oraz umacnianie w osobach i rodzinach postaw aktywnych, 

zarówno w obszarze społecznym jak i w indywidualnym. Niezbędne jest nieustanne 

monitorowanie otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego i dostosowywanie się do zmian oraz 

rozszerzenie i pogłębienie formy aktywności społecznej poprzez współpracę 

z rożnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi 

w obszarze polityki społecznej. W związku ze zmianami demograficznymi w społeczeństwie 

sytuacja życiowa i rodzinna osób starszych na wsi będzie ulegała zmianie. Należy 

to uwzględnić przy planowaniu środków finansowych na realizację zadań z zakresu pomocy 

społecznej.  

 

W 2021 r. świadczenie wychowawcze było pobierane przez 1950 osób   

 Łącznie w 2021 r. wypłacono 36232 świadczenia wychowawcze na kwotę  18.053.462,30 zł 

Świadczenia rodzinne wypłacane w 2021 r. przez GOPS w Przemęcie to: zasiłek 

rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, 

specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie. 

 

W styczniu świadczenia rodzinne były pobierane przez 928 rodzin, z czego 542 rodziny 

pobierały zasiłki rodzinne na 1085 dzieci, natomiast w grudniu 2021 r. świadczenia rodzinne 

pobierało 930 rodzin, z czego 547 rodzin pobierało zasiłki rodzinne na 1130 dzieci. 
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Łącznie w 2021 r. wypłacono świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na kwotę 

5.589.949,83 zł tj.: 

1) zasiłki rodzinne i dodatki 2 176 998,57 zł, 

2) świadczenia opiekuńcze  3 065 162,22 zł, 

3) świadczenia rodzicielskie 233 349,04 zł, 

4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 107 000,00 zł.  

5) zasiłek  dla opiekuna 7.440,00 zł. 

Ponadto w 2021 roku na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

wypłacono 4 jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano 

ciężkie  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które 

powstały  w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu na kwotę 16.000,00 zł. 

W 2021 roku uprawnionych do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego były 44 

osoby. Ogółem wypłacono 542 świadczenia na kwotę 288.218,20 zł. 

Dane statystyczne na przełomie lat 2019-2021 

 2019r. 2020r. 2021r. 

Beneficjenci 

środowiskowej 

pomocy społecznej 

 

327 osób 

 

237 osób 

 

226 osób 

Osoby korzystające  

z pomocy społecznej  

na podstawie 

decyzji 

 

187 osób 

 

127 osób 

 

119 osób 

Pomoc w formie 

świadczeń 

pieniężnych 

77osób 66 osób 68  osób 

Pomoc w formie 

świadczeń 

niepieniężnych 

117 osób 70 osób 61 osób 

Pobieranie 

świadczenia 

wychowawczego 

1872 osoby 1 857 osób 1950 osób 

 

XIV. Działalność inwestycyjna. 

Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2021 r. 209,41 km dróg   

w tym utwardzonych 139,36 km.  

Na dzień 31 grudnia 2021 r. długość dróg utwardzonych w gminie wynosiła: 

1. wojewódzkie asfaltowe ogółem 14,29 km, 
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2. drogi powiatowe ogółem 81,50 km w tym asfaltowe 73,80 km i gruntowe 7,70 km, 

3. drogi gminne publiczne ogółem 85,70 km w tym asfaltowe 18,01 km, z kostki 5,69 km 

oraz gruntowe 62,00 km, 

4. drogi gminne wewnętrzne ogółem 29,59 km w tym asfaltowe 9,33 km, z kostki  

20,09 km i MEBA 0,20 km. 

W 2021 roku wybudowano ogółem 2,54 km dróg utwardzonych w tym asfaltowe 0,27 km,   

z kostki 2,27 km.  

Drogi asfaltowe stanowiły na początku 2021 r. 82,84% wszystkich dróg utwardzonych, 

a pod koniec 2021 roku stanowiły 81,60%. Drogi z kostki stanowiły 17,16 % wszystkich dróg 

utwardzonych na dzień 1 stycznia 2021 r. i 18,40 % na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Stan dróg utwardzonych według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, dla dróg gminnych 

publicznych na koniec 2021 roku wynosił średnio 3,88 według skali od 1 do 5. 

Długość ścieżek rowerowych na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła 18,30 km,  

i na 31 grudnia 2021 r. również 18,30 km. 

 

Infrastruktura drogowa w Gminie Przemęt  na przełomie lat 2019-2021 

 2019 rok 2020 rok 2021 rok 

Wojewódzkie drogi 

asfaltowe ogółem  

14,29 km 14,29 km 14,29 km 

Drogi powiatowe 

ogółem 

81,50 km 81,50 km  81,50 km 

Drogi powiatowe 

ogółem- asfaltowe 

73,80 km 73,80km 73,80 km 

Drogi powiatowe 

ogółem- gruntowe 

7,70 km 7,70 km 7,70 km 

Drogi gminne 

publiczne ogółem  

82,84 km 85,70 km 85,70 km 

Drogi gminne 

publiczne ogółem w 

tym asfaltowe 

 

17,91 km 

 

18,01 km 

 

18,01 km 

Drogi gminne 

publiczne ogółem z 

kostki 

 

4,77 km 

 

5,34 km 

 

5,69 km 

Drogi gminne 

publiczne ogółem -

drogi gruntowe 

 

59,74 km 

 

 

62,35 km 

 

62,00 km 

Drogi gminne 

wewnętrzne- ogółem 

 

27,28 km 

 

27,98 km 

 

29,59 km 
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Drogi gminne 

wewnętrzne- ogółem 

w tym asfaltowe  

 

9,35 km 

 

9,35 km 

 

9,30 km 

Drogi gminne 

wewnętrzne- ogółem 

z kostki 

 

17,93 km 

 

18,57 km 

 

20,09 km 

 

Długość czynnej sieci wodociągowej na początek 2021 r. wynosiła 153,25 km,  

a na koniec 2021 r. wynosiła 153,44 km.  

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy (lub 

jednostek gospodarki komunalnej) na dzień 1 stycznia 2021 r. wynosiła  152,69 km, i na dzień 

31 grudnia 2021 r. również 152,69  km. Dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej  na koniec 2021 

roku posiadało 82,24% mieszkańców gminy. Na dzień 1 stycznia 2021 r. podłączonych było 

3194 nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, a na dzień 31 grudnia 2021 r. podłączonych było 

3318 nieruchomości. 

W 2021 r. nie doszło do ani jednej awarii sieci kanalizacyjnej. Długość czynnej sieci 

gazowej na dzień 31 stycznia 2021 r. wynosiła 0 m. Na początku ubiegłego roku nie istniały 

czynne przyłącza do sieci gazowej. Z sieci gazowej nie korzysta żadne z gospodarstw 

domowych. 

 

W 2021 r. zlecono i wykonano szereg dokumentacji projektowych na inwestycje takie jak m.in.: 

1) Budowa drogi do cmentarza w miejscowości Solec Nowy wraz z odwodnieniem, 

2) Budowa ulicy Akacjowej w miejscowości Kluczewo wraz z odwodnieniem, 

3) Przebudowa drogi na ulicy Jeziornej w Przemęcie, 

4) Budowa drogi w miejscowości Sączkowo działka nr 249, 

5) Budowa ulicy Akacjowej w miejscowości Kaszczor wraz z odwodnieniem, 

6) Budowa ulicy Poprzecznej w miejscowości Kaszczor, 

7) Budowa ulicy Leśnej i Wąskiej w miejscowości Perkowo – zmiana projektu, 

8) Budowa oświetlenia drogowego na części ulicy Sosnowej 

w miejscowości Osłonin.  

9) Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Zachodniej, Środkowej, Północnej i 

Brzoskwiniowej – osiedle Wieleń. 
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XV.  Gospodarka mieszkaniowa i komunalna. 

 

Na początku 2021 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania: 

1) przy ul. Akacjowej nr 2 w Buczu – w budynku znajdują się dwa mieszkania,  

o powierzchni 57,00 m2  i 51,41 m2. Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku  

to 108,41 m2, o przeciętnej liczbie izb - 3, 

2) w Siekowie nr 3B – w budynku znajdują się dwa mieszkania, o powierzchni 98,32 m2  

i 70,91 m2. Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku to 169,23 m2, o przeciętnej 

liczbie izb – 4.  

3) przy ul. Wolsztyńskiej 6 w Mochach – w budynku znajduje się pięć mieszkań,  

o powierzchni 42,50,00m2 , 39,90 m2, 27,42 m2, 72,21 m2, 39,75 m2.  Łączna 

powierzchnia mieszkań w tym budynku to 221,78 m2, o przeciętnej liczbie izb - 3, 

4) przy ul. Szkolnej 17 w Popowie Starym – w budynku znajdują się dwa mieszkania,  

o powierzchni 66,00m2  i 36,85 m2. Łączna powierzchnia mieszkań w tym budynku  

to 102,85m2, o przeciętnej liczbie izb - 3, 

5) przy ul. Parkowej nr 6 w Osłoninie – w budynku znajduje się jedno mieszkanie,  

o powierzchni 116,15 m2   o  liczbie izb – 3. 

6) w Siekówku nr 17 – w budynku znajduje się jedno mieszkanie, o powierzchni 65,00m2   

 o  liczbie izb – 3. 

Łącznie w zasobie gminy zarówno na dzień 1 stycznia 2021 r. jak i 31 grudnia 2021 r. 

znajdowało się 13 mieszkań  o łącznej powierzchni 783,42 m2. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 60,26 m2, a ogółem  

w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy – 0,0085 m2. 

W 2021 r. nie przydzielono żadnego lokalu mieszkalnego, znajdującego się w zasobie gminy. 

Zasady przyznawania mieszkań  reguluje Uchwała Nr 267/2021 Rady Gminy Przemęt  

z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przemęt. 

Na dzień 1 stycznia 2021 r. z czynszem i opłatami zalegały osoby z 5 mieszkań na łączną 

kwotę 25.085,79 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. z czynszem i opłatami zalegały osoby z 2 

mieszkań, natomiast zaległości utrzymywały się na podobnym poziomie i wynosiły  

25.566,39 zł. 
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W 2021r. wykonano remont jednego lokalu mieszkalnego położonego w Mochach ul. 

Wolsztyńska 6 oraz drobne naprawy pozwalające na utrzymaniu lokali mieszkalnych w 

dotychczasowym stanie technicznym. 

Wszystkie mieszkania  będące w zasobie gminy posiadają  łazienki z WC  

i wyposażone są w instalację wodno–kanalizacyjną. Ocenę stanu technicznego 

mieszkaniowego zasobu gminy  przedstawia poniższa tabela. 

 

l.p. 

Adres budynku  

z lokalami 

mieszkalnymi 

Ilość 

mieszkań 

Rok 

budowy 

Wyposażenie w instalacje 

techniczne 

Ogólna ocena 

stanu technicznego 

budynku 

1. 
Bucz ul. 

Akacjowa 2 
2 1991 

Elektryczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna i centralnego 

ogrzewania z kotłowni 

wspólnej, wc i łazienka w 

lokalach, 

dobry 

2. Siekowo 3 B 2 
II poł. 

XIXw. 

Elektryczna, wodociągowa i 

kanalizacyjna, wc i łazienka w 

lokalach, 

dostateczny 

3. 
Osłonin ul. 

Parkowa 6 
1 1903 

Elektryczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna i indywidualne 

centralne ogrzewanie, wc i 

łazienka w lokalu, 

dostateczny 

5. 
Mochy ul. 

Wolsztyńska 6 
5 1970 

Elektryczna, wodociągowa, 

kanalizacyjna i centralnego 

ogrzewania z kotłowni 

wspólnej, wc i łazienka w 

lokalach, 

dobry 

6. Siekówko 17 1 
przed 

1910r. 

Elektryczna, wodociągowa i 

kanalizacyjna, wc i łazienka w 

lokalu, 

dostateczny 

7. 
Popowo Stare 

ul. Szkolna 17 
2 

ok.1910r

. 

Elektryczna, wodociągowa i 

kanalizacyjna, wc i łazienka w 

lokalu, ogrzewanie gazem z 

butli gazowej (1 mieszkanie) 

oraz z kotłowni wspólnej dla 

oddziału przedszkola (1 

mieszkanie) 

dostateczny 
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W zasobie gminy w 2021 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne: 

Budynki położone w miejscowości Przemęt: 

1) ul. Powstańców Wielkopolskich 1 i 3 – zabudowania mieszczące Zespół Szkół  

w Przemęcie oraz  lokale użytkowe, 

2) ul. Powstańców Wielkopolskich 5- zabudowania mieszczące 3  lokale użytkowe, 

3) ul. Powstańców Wielkopolskich 7- zabudowania mieszczące 1 lokal użytkowy, 

4) ul. Szkolna 1– zabudowania mieszczące Zespół Szkół w Przemęcie, 

5) ul. Jagiellońska 8 – budynek Urzędu Gminy wraz z parkingiem i budynkiem 

gospodarczym/garaż, 

6) ul. Powstańców Wielkopolskich 9 – zabudowania mieszczące Ochotniczą Straż Pożarną 

oraz siedzibę Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 

7) ul. Jagiellońska 16 – obiekt Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie. 

Budynki położone w miejscowości Mochy: 

1) ul. Wolsztyńska 6 – budynek mieszczący oprócz lokali mieszkalnych salę wiejską oraz 

filię biblioteki, 

2) ul. Wolsztyńska 8 – budynek mieszczący dwa lokale  użytkowe, 

3) ul. Wolsztyńska 10 – budynek  Przedszkola Samorządowego z Oddziałem 

Integracyjnym w Mochach, 

4) ul. Wolsztyńska 4 oraz ul. Szkolna 7 – zabudowania stanowiące Szkołę Podstawową  

w Mochach, 

5) ul. Szkolna – zabudowania Ochotniczej Straży Pożarnej, 

6) ul. Wolsztyńska 2 – zabudowana budynkiem obecnie nieużytkowanym. 

 Budynki położone w miejscowości Kaszczor: 

1) ul. Sportowa 1- obiekt dawnego przedszkola (obecnie nieużytkowany), 

2) pl. Wolności 1 – budynek dawnego zboru ewangelickiego, pełniący aktualnie funkcję 

galerii i sali koncertowej, 

3) ul. Cysterska 13 - zabudowania świetlicy wiejskiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, 

4) ul. Cysterska 9 – zabudowania mieszczące Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole 

Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze wraz z filią biblioteki. 

Budynki położone w miejscowości Bucz: 

1) ul. Kasztanowa 10 – zespół pałacowo-parkowy, mieszczący Szkołę Podstawową  

w Buczu,  
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2) ul. Kasztanowa 8 – budynek stanowiący Szkołę Podstawową w Buczu wraz  

z Oddziałem Przedszkolnym, 

3) ul. Kasztanowa – budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, 

4) ul. Kasztanowa 15 – budynek sali wiejskiej wraz z filią biblioteki, 

5) ul. Akacjowa 4 - obiekt mieszczący Przedszkole Samorządowe w Buczu oraz dwa 

lokale mieszkalne. 

Budynki położone w miejscowości Nowa Wieś: 

1) ul. Przemęcka 22 - budynek Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi,  

2) ul. Przemęcka 13- budynek sali wiejskiej 

3) ul. Przemęcka 2 – budynek usługowy oraz budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Budynki położone w miejscowości Kluczewo: 

1) ul. Przemęcka 8– obiekt sali wiejskiej, 

2) ul. Szkolna 19 – budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, 

3) ul. Szkolna 23- budynek OSP.  

Budynki położone w miejscowości Perkowo: 

1) ul. Wolsztyńska 9 - obiekt mieszczący OSP oraz oddział Przedszkola Samorządowego 

w Przemęcie, 

2) ul. Wolsztyńska 7 – budynek świetlicy wiejskiej,  

3) ul. Powstańców Wielkopolskich 22 – budynek Szkoły Podstawowej. 

Budynki położone w miejscowości Wieleń: 

1) ul. Wczasowa 39 - budynek niemieszkalny (dawny obiekt posterunku policji), 

2) Plac Pielgrzymów 9 – Zespół dworkowo-parkowy oraz zabudowania ośrodka 

wypoczynkowego KROKUS, 

3) Plac Pielgrzymów 8- budynek niemieszkalny (aktualnie nieużytkowany).    

Budynki położone w miejscowości Osłonin: 

1) ul. Lipowa 5 – budynek sali wiejskiej i OSP, 

2) ul. Parkowa 6 – budynek mieszczący lokal mieszkalny oraz Oddział Przedszkola 

Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze, 

3) ul. Promienista  – budynek hangaru na terenie plaży gminnej.  

Budynki położone w miejscowości Radomierz: 

1) ul. Słoneczna 8 – budynek mieszczący Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami 

Integracyjnymi w  Radomierzu, 

2) ul. Słoneczna 10 – budynek sali wiejskiej i OSP. 
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Budynki położone w miejscowości Błotnica: 

1) ul. Szkolna 19 – budynek Dziennego Domu Pomocy Senior + oraz  Żłobek  

2) ul. Wiejska 11- budynek gospodarczy. 

 

Budynki położone w miejscowości Biskupice: 

1) Biskupice 35 – obiekt  świetlicy wiejskiej, 

Budynki położone w miejscowości Siekowo: 

1) budynek mieszczący świetlice wiejską, lokal użytkowy oraz dwa lokale mieszkalne, 

2) budynek Przedszkola Samorządowego oraz budynek OSP. 

Budynki położone w miejscowości Siekówko: 

1) Siekówko 17 -budynek dawnej szkoły, 

2) budynek świetlicy wiejskiej, 

3) budynek OSP. 

Budynki położone w miejscowości Starkowo: 

1) budynek sali wiejskiej i OSP,  

2) budynek mieszczący Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starkowie. 

Budynki położone w miejscowości Barchlin: 

1) ul. Szkolna  7- zabudowania świetlicy wiejskiej i Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Budynki położone w miejscowości Borek: 

1) obiekt sali wiejskiej. 

Budynki położone w miejscowości Górsko: 

1) obiekt sali wiejskiej i OSP. 

Budynki położone w miejscowości Popowo Stare: 

1) ul. Szkolna 17 – budynek mieszczący dwa lokale mieszkalne oraz jeden lokal obecnie 

nieużytkowany ( pomieszczenie po dawnym przedszkolu).  

2) ul. Topolowa 2 – obiekt sali wiejskiej. 

Budynki położone w miejscowości Sączkowo: 

1) obiekt sali wiejskiej i OSP. 

Budynki położone w miejscowości Poświętno: 

1) obiekt świetlicy wiejskiej. 

Budynki położone w miejscowości Sokołowice: 

1) obiekt świetlicy wiejskiej. 
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Budynki położone w miejscowości Solec: 

1) ul. Szkolna 2 – zabudowania Sali wiejskiej i OSP, budynek gospodarczy. 

Budynki położone w miejscowości Solec Nowy: 

1) obiekt Sali wiejskiej. 

 

Dodatkowe informacje o zasobie nieruchomości Gminy Przemęt. 

 

 

1. Ogółem obszar nieruchomości gruntowych na dzień 31.12.2021r. stanowi 

powierzchnię 560,8779 ha o wartości 8.965.933,21 zł. Informacją objęto mienie 

stanowiące własność Gminy Przemęt oraz przysługujące Gminie Przemęt prawo 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, a także grunty pozostające               

w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Przemęt.  

 

2.  Na dzień 31.12.2021r.  Gmina Przemęt  przekazała w trwały zarząd na rzecz gminnych 

jednostek organizacyjnych grunty zabudowane o łącznej pow. 3,6554 ha. Przekazane 

zostały nieruchomości  na rzecz: Przedszkola Samorządowego w Nowej Wsi, Zespołu 

Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym  

w Kaszczorze, Przedszkola Samorządowego w Przemęcie oraz Szkoły Podstawowej 

im. Edwarda Tomińskiego w Buczu. W roku 2021 organ wydał decyzję o oddaniu  

w trwały zarząd nieruchomości położonej w Mochach na rzecz  Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Mochach.  

 

3. W roku 2021 uregulowano stan prawny nieruchomości o pow. 0,1471 ha położonej  

w Wieleniu przy Placu Pielgrzymów, stanowiącej teren Sanktuarium Matki Bożej 

Wieleńskiej. Przedmiotowy grunt Gmina Przemęt zbyła w trybie bezprzetargowym na 

rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Wojciecha w Kaszczorze. Jednocześnie 

Gmina Przemęt nabyła od Parafii prawo własności gruntu w Kaszczorze przy  

ul. Św. Wojciecha, na którym znajduje się plac zabaw.  

 

4. Uregulowano stan prawny drogi stanowiącej ulicę Wąską w Błotnicy poprzez wykup 

od prywatnych właścicieli gruntów o łącznej pow. 0,0408 ha.  
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5.  Na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego 

w trybie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę 

o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych 

 Gmina Przemęt nabyła nieodpłatnie mienie Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 

4,3416 ha, stanowiące drogi położone w obrębach Przemęt, Kaszczor oraz Bucz. 

 

6. W 2021 roku uruchomiona została usługa iRMK służąca do prowadzenia rejestru 

mienia komunalnego w postaci teleinformatycznej w ramach portalu mapowego 

przemet.e-mapa.net. System ma za zadanie ułatwić zarządzanie mieniem poprzez 

zgromadzenie w jednym miejscu informacji o samym mieniu i podmiotach z nim 

związanych. Program udostępnia funkcjonalności wspomagające i ułatwiające 

realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami gminy, a także 

umożliwia  prowadzenie ewidencji środków trwałych odrębnie dla każdej 

nieruchomości gruntowej.    

Natomiast w systemie informacji przestrzennej dostępnej dla każdego na stronie 

internetowej https://przemet.e-mapa.net/  usługa iRMK widoczna jest w zakładce 

drzewko warstw – Rejestr Mienia Komunalnego, gdzie po zaznaczeniu „” Zasób 

Mienia Komunalnego na mapie wyświetlają się kolorem zielonym działki będące  

w gminnym zasobie nieruchomości oraz po zaznaczeniu „” Działki oddane  

w użytkowanie wieczyste na mapie kolorem niebieskim zaznaczone są działki 

stanowiące własność Gminy oddane w użytkowanie wieczyste. 

 

XVI. Sprawy obywatelskie. 

W 2021 roku w Gminie Przemęt nie funkcjonował budżet obywatelski. 

W 2021 r. obowiązywała w gminie uchwała nr L/390/2010 Rady Gminy Przemęt z dnia  

22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą 

działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

 

 

https://przemet.e-mapa.net/
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W 2021 roku do Wójta Gminy Przemęt wpłynęło 90 wniosków o udostępnienie 

informacji publicznej. Sposób ich rozpatrzenia przedstawia poniższa tabela. 

 

Wniosek o udzielenie informacji publicznej w 2021 roku 

Ilość 

wniosków 

Udzielenie 

odpowiedzi 

Odmowa Nieudzielenie odpowiedzi/ brak 

podstaw do udzielenia 

odpowiedzi 

Wycofano 

wniosków 

90 85 1 3 1 

 

Wójt Gminy Przemęt wydał następującą ilość zarządzeń, upoważnień oraz pełnomocnictw: 

 

Numer z Jednolitego 

Rzeczowego Wykazu 

Akt 

Nazwa teczki Ilość spraw w 2021 roku 

o sygnaturze 

OR 

120 Zarządzeń Wójta Gminy Przemęt jako 

kierownika organu 

67 

0050 Zarządzeń Wójta Gminy Przemęt jako 

organu gminy 

97 

0052 Upoważnienia 99 

077 Pełnomocnictwa 19 

 

W roku sprawozdawczym wpłynęły 3 skargi w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego w tym 2 na działalność Wójta Gminy Przemęt i 1 na procedurę planistyczną. 

Skargi zostały rozpatrzone przez Radę Gminy Przemęt negatywnie. 

 

W sprawozdawczym roku wpłynęło 10 petycji. Tematykę oraz wnioskodawców przestawia 

tabela poniżej: 

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH 

PRZEZ WÓJTA GMINY PRZEMĘT W ROKU 2021 

Lp. Przedmiot petycji Ogółem 
Sposób załatwienia petycji 

pozytywnie negatywnie inny 

1  

Petycja- w sprawie 

masowych szczepień 

1  1  

2 Alarm !Stop  zabójczemu 

GMO-STOP 
1  1  
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niebezpiecznej 

Szczepionce 

3 List otwarty w sprawie 

szczepień 
1  1  

4 List otwarty w sprawie 

szczepień 
1   1 

5 Petycja w sprawie 

witaminy D 

Petycja 

wycofana 

przez 

nadawcę 

   

6 Petycja w sprawie 

Referendum Ludowego 
1   1 

7 Petycja o poparcie Rządu 

Tymczasowej Rady Stanu 

Narodu Polskiego 

Społecznego Komitetu 

Konstytucyjnego  

1  1  

8 Wniosek/Petycja o 

rozpatrzenie możliwości 

powiększenia majątku 

lokalnej społeczności o 

wykonane i finansowane 

przez osobę trzecią – 

Rodzinne Miejsce Zabaw- 

Podwórko NIVE 

1 1   

9 Petycja w sprawie nie 

łączenia klas trzecich w 

Szkole Podstawowej im. 

Powstańców 

Wielkopolskich w 

Przemęcie 

1  1  

10 Petycja Pani Wiesławy 

Górnej w sprawie powrotu 

kamiennego kwietnika na 

trawnik przed frontem 

pałacu w Buczu 

1  1  

 

Na dzień 1 stycznia 2021 r. funkcjonowało w gminie 50 organizacji pozarządowych,  

w tym 3 fundacje, 14 stowarzyszeń, 15 uczniowskich klubów sportowych oraz 18 jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych. Na koniec roku, dane te przedstawiały się następująco:  

50 organizacji pozarządowych, w tym 3 fundacje, 14 stowarzyszeń, 15 uczniowskich klubów 

sportowych oraz 18 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

W ramach otwartych konkursów ofert, skierowanych do organizacji pozarządowych, zlecono 

wsparcie wykonania zadań publicznych wg. poniższych zestawień: 
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W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

l.p. Nazwa Organizacji Nazwa zadania Dotacja 

1.  
Uczniowski Klub Sportowy 

KROKUS  
Krokusowe spotkania z tradycjami sportów wodnych   6 000 zł 

2.  
Uczniowski Klub Sportowy 

”Gambit” Bucz 
Organizacja treningów  szachowych i warcabowych   6 000 zł 

3.  
Klub Sportowy „KUK-SON” 

Pawłowice 

Szkolenie sportowe w sekcji taekwondo olimpijskiego. 

Udział w zawodach sportowych w kraju i za granicą 
  4 000 zł 

4.  
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe Wolsztyn 

Aktywizacja sportowa mieszkańców oraz szkolenie dzieci  

i młodzieży z Gminy Przemęt 
83 000 zł 

5.  
Towarzystwo Gimnastyczne 

Sokół Perkowo 
Spływy kajakowe oraz turniej siatkówki plażowej   5 000 zł 

6.  
Związek Harcerstwa Polskiego - 

Chorągiew Wielkopolska 
Zawody "Harcerskie Łowy na Lisa"   2 000 zł 

7.  
Uczniowski Klub Sportowy „Pohl 

Judo Przemęt” 
Judo Sportem Olimpijskim 19 000 zł 

8.  
Harcerski Klub Sportowy 

„Azymut” Mochy 

Organizacja szkolenia z orientacji sportowej oraz 

organizacja cyklu imprez biegowych 
29 000  zł 

9.  
Szkolny Klub Sportowy Helios 

Bucz 

1.Organizacja i udział w treningach, meczach, zawodach, 

turniejach i in. imprez sportowych i rekreacyjnych. 2. 

Utrzymanie, modernizacja i udostępnienie bazy 

sportowej. 3. Promocja aktywnych form wypoczynku. 4. 

Promocja zdrowego stylu życia (walka ze skutkami 

pandemii). 5. Współpraca lokalnych społeczności 

konsolidacja/klub-sołectwo-OSP-szkoła-gmina-powiat/ 

44 000  zł 

10.  
Uczniowski Klub Sportowy 

„SOKÓŁ” Kaszczor 

Szkolenie  uzdolnionych sportowo dzieci i młodzieży w 

Uczniowskich Klubach Sportowych i  udział w zawodach 

i rozgrywkach 

  2 000 zł 

 

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

l.p. Nazwa Organizacji Nazwa zadania Dotacja 

1.  
Uczniowski Klub Sportowy 

KROKUS  

Krokusowe spotkania z kulturą i tradycjami wysp 

egzotycznych 6 000 zł 

2.  
Związek Harcerstwa Polskiego - 

Chorągiew Wielkopolska 
Harcerskie gotowanie na polanie 

1 500 zł 

3.  
Harcerski Klub Sportowy 

„Azymut” Mochy 
Obóz edukacyjno-sportowy dla dzieci z Gminy Przemęt 

5 000 zł 

4.  Stowarzyszenie Przyjaciół Moch XIII Rajd Śladami Cystersów 3 000 zł 

5.  
Uczniowski Klub Sportowy 

„SOKÓŁ” Kaszczor 
Festyn Rodzinny - "ZDROWO NA SPORTOWO" 

2 500 zł 

6.  
Spółdzielnia Socjalna 

„KONWALIA” 

Warsztaty u Beaty – (zajęcia plastyczne i rękodzielnicze 

z dziećmi i młodzieżą) 2 000 zł 

   

Ze względu na pandemię COVID- jedna organizacja zwróciła dotację w całości ze względu na 

brak możliwości realizacji zadania, jedna organizacja zwróciła część dotacji, w wyniku 

częściowej realizacji powierzonego zadania. 
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XVII. Ochotnicze Straże Pożarne na terenie Gminy Przemęt. 

Na terenie Gminy Przemęt wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 funkcjonowało 18 jednostek 

Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym 3 jednostki specjalistyczne wpisane do Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Do podstawowych zdań jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych należą: 

1) działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami 

żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, 

2) rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji 

publicznej, 

3) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy 

administracji publicznej, 

4) współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej, 

5) działanie na rzecz ochrony środowiska, 

6) informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach 

miejscowych oraz sposobach im zapobiegania, 

7) rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej, 

8) rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, 

9) organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży. 

Wszystkie jednostki OSP są corocznie wspierane z budżetu Gminy Przemęt dotacjami 

celowymi na utrzymanie gotowości bojowej jednostki, zakup sprzętu i umundurowania.  

W roku 2021 przekazano wsparcie finansowe dla jednostek OSP w wysokości 854 190,84 zł. 

Ponadto wszystkie jednostki mogą ubiegać się o środki zewnętrzne przyznawane bezpośrednio 

z budżetu państwa za pośrednictwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

Kwoty dotacji zewnętrznych są co roku dzielone na szczeblu wojewódzkim.  

W 2021 roku jednostka OSP Kaszczor otrzymała dotację celową w wysokości 500 000 zł na 

dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.   

24 października 2021 roku nastąpiło uroczyste przekazanie łodzi polietylenowej wraz z 

silnikiem zaburtowym i przyczepą przystosowaną do jej transportu dla OSP w Osłoninie. Na 

ten zakup Gmina Przemęt przeznaczyła blisko 70 000 zł. 
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Wykaz jednostek OSP z terenu Gminy Przemęt 

l.p. Nazwa Organizacji Zakres działania jednostki 

1.  OSP Przemęt  

Jednostka w KSRG do zadań 

dodatkowych należy ratownictwo 

techniczne, ratownictwo chemiczne, 

ratownictwo ekologiczne, 
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ratownictwo medyczne, współpracę 

z jednostkami systemu Państwowego 

Ratownictwa oraz systemu 

powiadamiania ratunkowego oraz 

działania w kwarantannie. 

2.  OSP Kaszczor 

Jednostka w KSRG do zadań 

dodatkowych należy ratownictwo 

techniczne, ratownictwo chemiczne, 

ratownictwo ekologiczne, 

ratownictwo medyczne, współpracę 

z jednostkami systemu Państwowego 

Ratownictwa oraz systemu 

powiadamiania ratunkowego. 

 

3.  OSP Mochy  

Jednostka w KSRG do zadań 

dodatkowych należy ratownictwo 

techniczne, ratownictwo chemiczne, 

ratownictwo ekologiczne, 

ratownictwo medyczne, współpracę 

z jednostkami systemu Państwowego 

Ratownictwa oraz systemu 

powiadamiania ratunkowego oraz 

działania  

w kwarantannie. 

4.  OSP Bucz 

Jednostka spoza systemu KSRG, ale 

przydzielona jako wspomagająca 

(zabezpieczająca) dla PSP oraz OSP 

Przemęt, OSP Kaszczor, OSP Mochy. 

Za wyjątkiem działań chemicznych, 

zagrożenia ekologicznego  

i ratownictwa technicznego. 

5.  OSP Osłonin Jednostka spoza systemu KSRG 

6.  OSP Radomierz Jednostka spoza systemu KSRG 

7.  OSP Solec Jednostka spoza systemu KSRG 

8.  OSP Nowa Wieś Jednostka spoza systemu KSRG 

9.  OSP Sączkowo Jednostka spoza systemu KSRG 

10.  OSP Starkowo Jednostka spoza systemu KSRG 

11.  OSP Siekowo Jednostka spoza systemu KSRG 

12.  OSP Kluczewo Jednostka spoza systemu KSRG 

13.  OSP Górsko Jednostka spoza systemu KSRG 

14.  OSP Błotnica Jednostka spoza systemu KSRG 

15.  OSP Siekówko Jednostka spoza systemu KSRG 

16.  OSP Poświętno Jednostka spoza systemu KSRG 

17.  OSP Barchlin Jednostka spoza systemu KSRG 

18.  OSP Perkowo Jednostka spoza systemu KSRG 
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XVIII. . Edukacja. 

Szkoły. 

Na terenie Gminy Przemęt funkcjonują 3 zespoły szkół oraz 2 szkoły podstawowe:  

1. Szkoła Podstawowa im. Edwarda Tomińskiego w Buczu, 

2. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochach, 

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kluczewie, w skład którego wchodzi: Przedszkole 

Samorządowe w Siekowie i Szkoła Podstawowa w Kluczewie, 

4. Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym  

w Kaszczorze, 

5. Zespół Szkół w Przemęcie, w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa im. 

Powstańców Wielkopolskich w Przemęcie, Technikum Ekonomiczne w Przemęcie, 

Branżowa Szkoła I stopnia w Przemęcie.  

Ponadto, w gminie w 2021 r. działalność prowadzą 2 szkoły podstawowe niepubliczne  

o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzone przez Stowarzyszenie, w miejscowości 

Starkowo i Radomierz.  

We wrześniu 2021 r. naukę w szkołach publicznych rozpoczęło:  

1. w szkole podstawowej – 1 185 uczniów,  

2. w szkole ponadpodstawowej – 180 uczniów, z tego w technikum ekonomicznym  

69 uczniów, w branżowej szkole I stopnia - 111 uczniów.    

 

W szkołach podstawowych odbywała się nauka języka obcego obowiązkowego języka 

angielskiego, w oddziałach szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej z języka 

angielskiego i języka niemieckiego.  

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2021 r. średnio 19,44 uczniów. Najwięcej  

w Szkole Podstawowej w Mochach 20,81 uczniów w klasie. Najmniej w Szkole Podstawowej 

w Kluczewie 15 uczniów w klasie. Gmina Przemęt zapewnia uczniom publicznych szkół 

podstawowych bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu.  

Koszty dowożenia uczniów do szkół wyniosły ogółem 1 050 290,71 zł w tym: 

- na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i ośrodków edukacyjno-szkolno-

wychowawczych wydano kwotę 211 929,20 zł 

- koszty dowozu przez rodziców dziecka niepełnosprawnego do szkoły i przedszkola na 

podstawie zawartej umowy z rodzicami wyniosły 2 563,90 zł. 
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Łącznie w roku szkolnym 2021/2022 roku w szkołach prowadzonych przez gminę 

zgodnie z Kartą Nauczyciela zatrudniono 140,66 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), 

w tym 6,01 stażystów, 17,27 nauczycieli kontraktowych, 21,56 nauczycieli mianowanych 

 i 95,82 nauczycieli dyplomowanych. 

 

Zdawalność egzaminów w 2021 roku. 

Egzaminy ósmoklasisty 2021r. 

Szkoła J. polski % Matematyka % J. angielski % J. niemiecki % 

Bucz 43,28 25,79 43,52   

Kaszczor 68,52 51,91 53   

Mochy 48 44 48 22 

Przemęt 51,48 44,6 50,09   

Kluczewo 60,38 40 58,14   

Starkowo 59 30 48   

Radomierz 51 28,8 51,2   

Gmina 

Przemęt 53,43 39,16 50,79   

Gmina 

Siedlec 48,22 38,36 58,03 43,65 

Gmina 
Wolsztyn 56,6 49,18 64,55   

Powiat 53,94 44,16 59,54 40,1 

Województwo 57,78 45,07 63,26 43,59 

Kraj 59 46 54 49 

 

Branżowa Szkoła I stopnia. 

Uczniowie tej szkoły w zależności od zawodu przystępują do końcowego egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w Poznaniu lub w Cechu Rzemiosł Rożnych. W 2021 uczniowie którzy przystąpili do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sprzedawca, kucharz, stolarz - egzamin w OKE 

Poznań, zdali część praktyczną na 97,25 %, część pisemną  59,00 % tylko 1 uczeń nie zdał 

części pisemnej.  

Należy podkreślić, że uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia uczą  

się w szkole przedmiotów ogólnych, a na dokształcanie teoretyczne w danym zawodzie  

są skierowani do Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia 

Zawodowego w Zielonej Górze oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół 

Zawodowych w Wolsztynie. 
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W gminie w 2021 roku kontrolowano obowiązek nauki zgodnie z wykazem uczniów 

urodzonych w latach 2009-2015 - wszyscy uczniowie realizowali obowiązek nauki.  

Na prowadzenie szkół samorządowych Gmina Przemęt wydatkowała w 2021 roku kwotę 

18.038.313,73 zł 

W przeliczeniu na 1 ucznia, wydatki na poszczególne szkoły z budżetu gminy kształtowały się 

następująco: 

1. Zespół Szkół w Przemęcie – 12.402,00 zł 

2. Szkoła Podstawowa w Mochach – 13.556,38 zł 

3. Szkoła Podstawowa w Buczu – 14.875,57 zł 

4. Szkoła Podstawowa w Kaszczorze – 14.942,02 zł 

5. Szkoła Podstawowa w Kluczewie – 13.904,15 zł 

Przedszkola. 

W 2021 roku funkcjonowało 6 przedszkoli gminnych, w tym 3 z oddziałami 

integracyjnymi oraz  1 gminny oddział przedszkolny w szkole podstawowej:  

1. Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Buczu 

2. Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze 

3. Przedszkole Samorządowe w Siekowie 

4. Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Mochach  

5. Przedszkole Samorządowe w Nowej Wsi  

6. Przedszkole Samorządowe w Przemęcie 

7. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Edwarda Tomińskiego w Buczu.  

Ponadto na terenie gminy Przemęt funkcjonowały 2 przedszkola niepubliczne prowadzone 

przez Stowarzyszenie - w Starkowie i w Radomierzu, które łącznie oferowały 140 miejsc 

wychowania przedszkolnego.   

W 2021 roku na prowadzenie gminnych przedszkoli gmina wydała 4.964.437,52 zł 

Żłobek. 

 Od 01.03.2020 r. rozpoczął funkcjonowanie Żłobek Gminny w Błotnicy, w którym 

sprawowana jest opieka nad 30 dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. 

 

 



      

 

 

  27 maja 2022 str.  78 
 
 
 

Podsumowanie 

Łącznie Gmina Przemęt w 2021 roku wydatkowała na oświatę i wychowanie  

28.408.232,15 zł, w tym: 

1. na wydatki bieżące 27.813.600,44 zł, w tym wydatki remontowe 125.974,32 zł 

2. na wydatki majątkowe – 594.631,71 zł 

Dochody w zakresie oświaty i wychowania w 2021 roku wyniosły łącznie 20.119.986,67 zł,  

w tym: 

1. subwencja oświatowa – 17.486.528,00 zł; 

2. dotacje celowe z budżetu państwa – 931.668,02 zł; 

3. dotacje ze środków UE – 303.420,00 zł; 

4. środki z Funduszu Pomocy Przeciwdziałania Covid 19 – 370.600,00 zł  

5. dochody własne – 1.027.770,65  zł; 

 

Na realizację wszystkich zadań z zakresu oświaty i wychowania w 2021 roku Gmina 

Przemęt dołożyła ze środków własnych kwotę 8.288.245,48 zł. 

 

Wójt Gminy Przemęt w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt w 2021 roku przyznał  

stypendia 92 uczniom na kwotę 16.350,00 zł oraz nagrody 74 uczniom na kwotę 11.670,00 zł. 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy  Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.)  

organ wykonawczy jednostki samorządu  terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, 

przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu  terytorialnego informację o stanie 

realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny. Przedmiotowa informacja 

za rok szkolny 2020/2021 została przedłożona radzie w ustawowym terminie tj. 30 października 

2021 roku. Informacja za rok szkolny 2021/2022 rok zostanie przedłożona  Radzie Gminy w 

Przemęt do dnia 31 października 2022 roku. 
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XIX. Biblioteki, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice.  

 

Biblioteki. 

W gminie Przemęt w 2021 r. funkcjonowały 4 biblioteki: w Przemęcie, Mochach, Buczu 

i  Kaszczorze. Dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowany jest budynek biblioteki 

znajdujący w Przemęcie przy ulicy Jagiellońska 16 oraz budynek Filii Bibliotecznej  

w Mochach, ul. Wolsztyńska 6. 

 

1. Biblioteka w Przemęcie – biblioteka czynna jest 5 dni w tygodniu. 

Księgozbiór - na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosił 7.243 woluminów, na koniec roku 2021 

wynosił 7.218 woluminów. 

Czytelnicy zarejestrowani - na początku roku zarejestrowano 381 czytelników, na koniec roku 

liczba ta wynosiła 357 czytelników. 

Porównanie z rokiem 2020 - spadek o 24 czytelników. 

Wypożyczenia i udostępnienia w ciągu roku - 4.954 woluminów. 

Porównanie z rokiem 2020 - wzrost o 375 wypożyczeń. 

Odwiedziny w bibliotece – 2.025 użytkowników. 

Porównanie z rokiem 2020 - spadek o 590 użytkowników. 

Zakup księgozbioru – 288 pozycje. 

Ubytki księgozbioru  - 318 woluminy. 

Komputery - w bibliotece użytkowane są 4 komputery, w tym 2 dostępne  dla użytkowników 

biblioteki. 

 

2. Filia  Biblioteczna w Buczu – biblioteka czynna jest 4 dni w tygodniu. 

Księgozbiór - na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosił 8102 woluminów, na koniec roku 2021 

wynosił 8421 woluminów. 
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Czytelnicy zarejestrowani - na początku roku zarejestrowano 342 czytelników, na koniec roku 

liczba ta wynosiła 334 czytelników. 

Porównanie z rokiem 2020 - spadek o 8 czytelników. 

Wypożyczenia i udostępnienia w ciągu roku – 4.508 woluminów. 

Porównanie z rokiem 2020 - wzrost o 200 wypożyczeń. 

Odwiedziny w bibliotece – 2.640 użytkowników. 

Porównanie z rokiem 2020 – wzrost o 315 użytkowników. 

Zakup księgozbioru – 319 pozycje. 

Ubytki księgozbioru  - 0 woluminy. 

Komputery - w bibliotece użytkowane są 2 komputery. 

 

3. Filia  Biblioteczna w Mochach – biblioteka otwarta jest 4 dni w tygodniu. 

Księgozbiór - na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosił 7.582 woluminów, na koniec roku 2021 

wynosił 7.808 woluminów. 

Czytelnicy zarejestrowani - na początku roku zarejestrowano 314 czytelników,  na koniec roku 

liczba ta wynosiła 281 czytelników. 

Porównanie z rokiem 2020 - spadek o 33 czytelników. 

Wypożyczenia i udostępnienia w ciągu roku – 5.106 woluminów. 

Porównanie z rokiem 2020 - wzrost o 1049 wypożyczeń. 

Odwiedziny w bibliotece – 2.065 użytkowników. 

Porównanie z rokiem 2020 - wzrost o 386 użytkowników. 

Zakup księgozbioru – 300 pozycji. 

Ubytki księgozbioru  - 77 woluminów. 

Komputery -  w bibliotece użytkowane są 3 komputery, w tym 1 dostępny jest dla 

użytkowników biblioteki. 
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4. Filia  Biblioteczna w Kaszczorze – biblioteka otwarta jest 3 dni w tygodniu. 

Księgozbiór - na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosił 6.126 woluminów, na koniec roku 2021 

wynosił 6.204 woluminów. 

Czytelnicy zarejestrowani - na początku roku zarejestrowano 218 czytelników, na koniec roku 

liczba ta wynosiła 211 czytelników. 

Porównanie z rokiem 2020 - spadek o 7 czytelników. 

Wypożyczenia i udostępnienia w ciągu roku – 4.751 woluminów. 

Porównanie z rokiem 2020 - wzrost o 903  wypożyczeń. 

Odwiedziny w bibliotece – 1.860  użytkowników. 

Porównanie z rokiem 2020 - spadek 88 użytkowników. 

Zakup księgozbioru – 299  pozycje. 

Ubytki księgozbioru  - 226 woluminów. 

Komputery - w bibliotece użytkowane są 2 komputery, w tym 1  dostępny jest dla 

użytkowników biblioteki. 

 

Ogólne dane dotyczące  BIBLIOTEKI: 

 

Liczba czytelników na 100 mieszkańców - 8,42. 

Liczba wypożyczeń ogółem na 100 mieszkańców- 137,54. 

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców – 8,59. 

Wydatki na zakup nowości wydawniczych – 29.238,83 zł. 

W tym:  

1) wydatki na zakup nowości wydawniczych w ramach wkładu własnego – 19.008,83 zł, 
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2) wydatki na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – 10.230,00 zł 

 

Formy promocji książki oraz inne rodzaje działalności BIBLIOTEKI Gminnego Centrum 

Kultury i Biblioteki w Przemęcie zorganizowane w 2020 roku: 

STYCZEŃ 

Kreatywna Torebka Małego Czytelnika - akcja promocyjna biblioteki skierowana do dzieci – 

wszystkie biblioteki 

Patroni Roku 2021 - gazetka i wystawa książek– Mochy 

Dzień pingwina – wystawa książek - Kaszczor 

LUTY 

Kreatywna Torebka Małego Czytelnika - akcja promocyjna biblioteki skierowana do dzieci – 

wszystkie biblioteki 

Walentynki z książką - wystawa książkowa – Przemęt 

Czy przeczytasz poprawnie – gazetka z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego - 

Bucz 

Dzień Bezpiecznego Internetu- gazetka - Mochy 

Walentynki z książką… miłość niejedno ma imię- wystawa książek- Mochy 

Kocie opowieści – wystawa książek- Mochy 

Na 8 marca polecamy… książki „z kobietą” w tytule- wystawa książek- Mochy 

Przez książkę do serca – wystawa książek z okazji Walentynek - Kaszczor 

MARZEC 

Kreatywna Torebka Małego Czytelnika - akcja promocyjna biblioteki skierowana do dzieci- 

wszystkie biblioteki 

Wystawa książek o tematyce  wielkanocnej - Bucz 
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Wielkanoc tuż, tuż… - wystawa książek – Kaszczor 

Wiosna z książką – wystawa nowości – Kaszczor 

Trzy świnki – nagranie teatrzyku kukiełkowego  w wykonaniu bibliotekarek 

KWIECIEŃ 

Kreatywna Torebka Małego Czytelnika - akcja promocyjna biblioteki skierowana do dzieci- 

wszystkie biblioteki 

Bajkowe origami- wystawa książek- Mochy 

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich- gazetka- Mochy 

Zabierz książkę na majówkę- wystawa nowości – Mochy 

Wiosenny bukiet z książek – wystawa książek – Kaszczor 

Książka i róża  - wystawa książek z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich - 

Kaszczor 

MAJ 

Kreatywna Torebka Małego Czytelnika - akcja promocyjna biblioteki skierowana do dzieci- 

wszystkie biblioteki 

Inauguracja Tygodnia Bibliotek 2021 

Prezentacja multimedialna z okazji Tygodnia Bibliotek„Przeżyjmy to jeszcze raz”- Bucz 

Lubimy czytać polskich autorów - Tydzień głośnego czytania - głośne czytanie w grupie 

Słoneczników, Smerfów, Biedronek, Misiów, Starszaków z Przedszkola z Przemętu – Przemęt 

Książki z autografem- wystawa książek z okazji Tygodnia Bibliotek- Mochy 

B- jak biblioteka – wystawa książek „z biblioteką” w tytule”- Mochy 

Jan Paweł II- wystawa książek z okazji rocznicy urodzin papieża-Polaka- Mochy 

Bibliotekarz w gościnie- głośne czytanie z okazji Dnia Niezapominajki pt. „O kwiatku koloru 

nieba” w Przedszkolu w Mochach 

Wycieczka z Przedszkola w Mochach do biblioteki z okazji Dnia Bibliotekarza- Mochy 
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Na Dzień Matki polecamy… książki o Mamach i dla Mam- wystawa książek- Mochy 

Bibliotekarz w gościnie z okazji XX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom- ph. 

„Lubimy czytać polskich autorów”- spotkania odbyły się we wszystkich grupach 

przedszkolnych - Mochy 

Dzieci w literaturze i sztuce- wystawa książek- Mochy  

Znajdziesz mnie w bibliotece – wystawa książek z autografem – Kaszczor 

Nasza bibliotekarka – wycieczka przedszkolaków z okazji Dnia Bibliotekarza – Kaszczor 

Spotkanie na placu zabaw z Kotkami, Pszczółkami i Misiami z przedszkola z okazji Tygodnia 

Bibliotek – Kaszczor 

Siódme urodziny Lissy z Bullerbyn – z okazji Tygodnia Głośnego Czytania Dzieciom – 

Kaszczor 

Salon książek dla dzieci – wystawa książę - Kaszczor 

CZERWIEC 

Kreatywna Torebka Małego Czytelnika - akcja promocyjna biblioteki skierowana do dzieci- 

wszystkie biblioteki 

Tydzień Głośnego czytania -  Bucz 

Bibliotekarz w gościnie – wizyta w zerówkach i przedszkolu  - Bucz 

Bibliotekarz w gościnie- z okazji XX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom- ph. 

„Lubimy czytać polskich autorów”- plenerowe spotkania odbyły się w Przedszkolu w Nowej 

Wsi i w Szkole Podstawowej w Mochach (kl. III SP)- Mochy 

T- jak tata- wystawa książek z okazji Dnia Ojca- Mochy 

„Pilot i ja”- głośne czytanie dla klasy II b SP- Mochy 

1 Lipca- Dzień Psa- wystawa książek- Mochy 

Karuzela z wierszykami – głośne czytanie dzieciom z kl. I SP – Kaszczor 

Magiczna podróż kolorów – głośne czytanie dla wszystkich przedszkolaków na placu zabaw – 

Kaszczor 
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Zakładka do książki – warsztaty dla dzieci – Kaszczor  

LIPIEC 

Piracka wyprawa po skarb – wakacyjne spotkanie z książką dla dzieci – Bucz 

Żabie opowieści - wakacyjne spotkanie z książką dla dzieci – Bucz 

Kolorowy zawrót głowy - wakacyjne spotkanie z książką dla dzieci – Bucz 

Zabierz książkę na wakacje- wystawa książek- Mochy 

Kapeluszowa moda plażowa- zajęcia dla dzieci w ramach akcji „Wakacyjne spotkania z 

książką”- Mochy 

Słońce w słoiku czyli… czas na przetwory domowe- wystawa książek- Mochy 

Pływają po wodzie statki, żaglówki, łodzie- zajęcia w ramach akcji „Wakacyjne spotkania z 

książką”- Mochy 

Słońce, piasek, woda i trawa- to dobra zabawa- zajęcia w ramach akcji „Wakacyjne spotkania 

z książką”- Mochy 

Lato, lato … - zajęcia w ramach akcji „Wakacyjne spotkania z książką”- Kaszczor 

Morskie stworzenia – wakacyjne spotkania z książką – Kaszczor 

SIERPIEŃ 

Wakacyjne spotkania z książką - zajęcia literacko plastyczne dla dzieci 

Ruch i zabawa to super sprawa - wakacyjne spotkanie z książką dla dzieci – Bucz 

Turniej sportowy - wakacyjne spotkanie z książką dla dzieci – Bucz 

Bajki i baśnie - wakacyjne spotkanie z książką dla dzieci – Bucz 

Spotkanie autorskie z Zofią Mąkosą - dla dorosłych czytelników w Kaszczorze 

Gdybym był strażakiem - konkurs dla dzieci z okazji jubileuszu OSP Przemęt 

Powstanie warszawskie- 63 dni walki- wystawa książek- Mochy 

Przygody małe i duże- zajęcia w ramach akcji „Wakacyjne spotkania z książką”- Mochy 

Na turystycznym szlaku- wystawa przewodników turystycznych- Mochy 
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Morskie opowieści- zajęcia w ramach akcji „Wakacyjne spotkania z książką”- Mochy 

Ale to już było…- wspomnieniowa wystawa zdjęć z wakacyjnych spotkań z książką-    Mochy 

Wakacyjna fotobudka - wakacyjne spotkania z książką – Kaszczor 

Piracki dzień -wakacyjne spotkania z książką – Kaszczor 

Przybornik z masy solnej - wakacyjne spotkania z książką – Kaszczor 

Misz – masz -wakacyjne spotkania z książką – Kaszczor 

WRZESIEŃ 

Kreatywna Torebka Małego Czytelnika - akcja promocyjna biblioteki skierowana do dzieci- 

wszystkie biblioteki 

Wystawa z okazji Tygodnia Zakazanych Książek – Bucz, Kaszczor 

Dzień Głośnego Czytania – Bucz 

„Plastusiowy pamiętnik” ma już 90 lat- wystawa książek- Mochy 

Ale to już było…- wycieczka zwiedzająca wystawę zdjęć- Mochy 

Tydzień Zakazanych Książek- akcja literacka dla czytelników- Mochy 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania- Bibliotekarz w gościnie- we wszystkich grupach 

przedszkolnych- Mochy 

Moje Plastusiowo- cykl czytelniczo-plastyczny dla klasy Ia SP – Mochy 

Roboty „wyszły z książek”- konkurs plastyczno-techniczny - Mochy   

Wynalazki – głośne czytanie - Kaszczor 

Czytamy Joannę Papuzińską – głośne czytanie we wszystkich grupach przedszkolnych w 

Kaszczorze 

Jak nasza mama hodowała potwora -  warsztaty czytelnicze w kl.I i II SP w Kaszczorze 

PAŹDZIERNIK 

Kreatywna Torebka Małego Czytelnika - akcja promocyjna biblioteki skierowana do dzieci- 

wszystkie biblioteki 
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Bibliotekarz w gościnie u przedszkolaków ,,Wielka przygoda jeżyka” – Bucz 

Bibliotekarz w gościnie w klasie pierwszej ,,Nareszcie szkoła” – Bucz 

 Bibliotekarz w gościnie w klasie trzeciej ,,Szkoła Trzęsiportków”– Bucz 

Jesiennie - nie znaczy nudno- wystawa książek- Mochy 

Jacek, Wacek i Pankracek oraz ja- cykl czytelniczo-plastyczny dla klasy Ib SP – Mochy 

Od trzeciego roku, bez książki ani kroku- cykl spotkań czytelniczych z przedszkolakami z 

grupy „Maluchy”- Mochy 

Nowości biblioteczne dla dzieci- wystawa książek- Mochy 

Roboty „wyszły” z książek- wystawa prac konkursowych- Mochy 

Wycieczka zwiedzająca wystawę „Roboty „wyszły” z książek”- Mochy 

Czytamy Joannę Papuzińską – Bibliotekarz w gościnie w przedszkolu w Osłoninie – Kaszczor 

W Bibliotece pl. – Wystawa książek – Kaszczor 

Dzień kundelka – zajęcia czytelnicze w przedszkolu - Kaszczor 

LISTOPAD 

Kreatywna Torebka Małego Czytelnika - akcja promocyjna biblioteki skierowana do dzieci- 

wszystkie biblioteki 

11 listopada- Święto Niepodległości- wystawa książek- Mochy 

Misiowe opowieści- wystawa książek z okazji Dnia Pluszowego Misia- Mochy 

Dzień Pluszowego Misia- zabawy literackie dla dzieci odwiedzających bibliotekę- Mochy 

Od trzeciego roku, bez książki ani kroku- cykl spotkań czytelniczych z przedszkolakami z 

grupy „Maluchy”- Mochy 

Mój przyjaciel miś – zajęcia czytelniczo – plastyczne w przedszkolu – Kaszczor 

Pewnego razu w Przemęcie – wystawa prac plastycznych – Kaszczor 

Po prostu miś – pokonkursowa wystawa prac plastycznych - Kaszczor 

GRUDZIEŃ 
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Kreatywna Torebka Małego Czytelnika - akcja promocyjna biblioteki skierowana do dzieci- 

wszystkie biblioteki 

Głośne czytanie ,, Bajkołapek na dobranoc” – Bucz 

„Szopka Bożonarodzeniowa” -  gminny  konkurs rodzinny  

Idą święta… polecamy świąteczne opowieści- wystawa książek- Mochy 

Bajki z kraju Mikołajów- promocja literatury o tematyce świątecznej w Przedszkolu w 

Mochach w ramach akcji „Mikołajki z książką” 

Kończy się Rok Stanisława Lema- przygotowanie zajęć dla uczniów klas II SP- Mochy 

Mikołajkowa zgaduj-zgadula- słowne zabawy literackie dla dzieci odwiedzających bibliotekę- 

Mochy 

Niezapomniane zwycięstwo- o Powstaniu Wielkopolskim w zbiorach mocheńskiej biblioteki 

publicznej- wystawa książek- Mochy 

Białe miasto – zimowa dekoracja okienna – Kaszczor 

Bożonarodzeniowe tradycja – wystawa książek - Kaszczor 

Udział Biblioteki w kampanii społecznej dla dzieci w wieku 3-6 lat ph. „Mała Książka Wielki 

Człowiek” 

Udział w dziesiątym jubileuszowym Narodowym Czytaniu 2021 – „Moralność Pani Dulskiej” 

G.Zapolskiej czytano w Przepięknej scenerii pałacu w Buczu. 

 

W 2021 roku budżet biblioteki wynosił 400.000,00 zł. 

 

Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice. 

W gminie w 2021 r. funkcjonowało Gminne Centrum Kultury i Biblioteka  

w Przemęcie. Budynek GCKiB znajdujący się  w tejże miejscowości jest dostosowany  

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
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Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa działalność instytucji kultury w 

2021 roku została  ograniczona. Nie było możliwości organizacji sztandarowych imprez 

plenerowych, dlatego GCKiB w Przemęcie zdecydowało się na przygotowanie wielu 

alternatywnych form udostępnienia oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Przemęt.  W 

kalendarz imprez organizowanych w 2021 roku wpisały się zarówno imprezy plenerowe o 

mniejszym zasięgu jak i działania prowadzone w sieci. 

 

Zorganizowane wydarzenia w 2021 roku: 

Styczeń 

6 stycznia 2021 r. - 6 stycznia 2021 r. w Przemęcie świętowaliśmy 102 rocznicę wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Przemęckiej. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się 

Mszą św. za Ojczyznę w przemęckim kościele farnym, którą odprawił ksiądz proboszcz 

Edmund Jaworski. Na mszy obecne były delegacje szkół, organizacji społecznych, Gminy 

Wolsztyn i ochotniczej straży pożarnej. W uroczystości udział wzięli również harcerze z 7 

Przemęckiej Drużyny Harcerskiej im. Jana Pawła II w Przemęcie, którzy wspólnie z wojskiem 

pełnili wartę honorową. W roli gospodarzy uroczystości obecni byli: Wójt Gminy Przemęt Pan 

Janusz Frąckowiak, Zastępca Wójta Gminy Przemęt Pan Waldemar Kalitka oraz Prezes Koła 

Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Przemęcie Pan  Antoni Fornalski. 

Podczas swojego przemówienia Wójt Gminy Przemęt Pan Janusz Frąckowiak, przypomniał o 

znaczeniu powstańczego czynu, nie tylko dla ludzi tamtych czasów ale dla nas, współczesnych. 

– To dzięki odwadze i determinacji naszych dziadów i pradziadów, którzy chwycili za broń, 

dziś możemy być tymi, którymi jesteśmy, mówić po polsku i kultywować polską tradycję. Rok 

2021 został ogłoszony rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Dla nas po Bogu największą 

miłością jest Polska. Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej 

Ojczyźnie”– powiedział J. Frąckowiak.  Po Mszy św. jej uczestnicy przemaszerowali na 

przemęcki Rynek. Tu wiązanki kwiatów i znicze złożyły delegacje samorządowe, 

przedstawiciele organizacji społecznych oraz szkół i przedszkoli z Gminy Przemęt.  O 

znaczeniu Powstania Wielkopolskiego nie tylko dla Wielkopolski, ale dla całej odradzającej się 

Polski, a nawet kształtującego się ładu w Europie, w swoim przemówieniu mówił Pan Antoni 

Fornalski, Prezes Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Przemęcie. W imieniu 

wszystkich mieszkańców delegacja w osobach: Wójta Gminy Przemęt Pana Janusza 

Frąckowiaka, Zastępcy Wójta Gminy Przemęt  Pana Waldemara Kalitki oraz Prezesa 
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Przemęckiej Spółdzielni Socjalnej „ Konwalia” Pana Michała Żoka złożyła wiązanki kwiatów 

m. in. pod pomnikiem w Przemęcie, Buczu, Kaszczorze i Mochach. 

Wydano książkę autorstwa Antoniego Fornalskiego – historyka i regionalisty,  pt. „PRO  

MEMORIA POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY 1918/1919 ZIEMI PRZEMĘCKIEJ”.  

Książki można wypożyczyć bezpłatnie w bibliotekach. Pozycję tę można kupić w Gminnym 

Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie. Sfinansował ją Urząd Gminy w Przemęcie, jej 

wydaniem zajęło się GCKiB.  

W ciągu miesiąca,  na stronach GCKiB publikowane były cyklicznie filmy poetyckie „Po 

zapaleniu choinki” –  przywołujący poezję Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w wykonaniu 

grupy teatralnej działającej przy GCKiB w Przemęcie „Zaczarowana Dorożka”. 

WOŚP – 29 Finał WOŚP odbył się 31.01.2021 r. był wyjątkowy i różnił się od tych z ubiegłych 

lat . Po raz pierwszy w Gminie Przemęt pracował odrębny sztab przy GCKiB w Przemęcie. Ze 

względu na epidemiczne obostrzenia byliśmy zmuszeni zrezygnować z części artystycznej 

organizowanej corocznie na sali GCKiB w Przemęcie i zorganizować konwój WOŚP, który z 

sukcesem dotarł do wszystkich mieszkańców Gminy Przemęt umożliwiając przyłączenie się do 

kwesty i wrzucenie datku do puszki. W orkiestrową trasę pojechały pojazdy: OFF ROAD 

przemęccy członkowie klubu „Raptor” z Leszna, WRACK RACE Nowa Wieś-Mochy, OSP 

Solec i OSP Kluczewo oraz Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne. Przez całe niedzielne 

popołudnie czynna też była przemęcka biblioteka. Można było wypożyczyć bądź zwrócić 

książkę, ale też złożyć datek do puszki. Na najmłodszych czytelników czekała niespodzianka, 

„kreatywna torebka” z pomocą której najmłodsi mogli własnoręcznie wykonać coś ciekawego. 

Rozdano ich ponad 60!  Nasza licytacja również była udana. Wylicytowaliśmy wszystkie 38 

zestawów, które przeznaczone były na ten cel.  Uzyskaliśmy kwotę ponad 3 tys. zł. Udział w 

zbiórce miały też sztabowe puszki stacjonarne, które stały w przemęckim urzędzie, sklepach, 

aptece, stacji paliw, ale również w przedszkolach na terenie gm. Przemęt.  Ponadto zbiórkę 

przeprowadzało 25 wolontariuszy ze szkół w: Starkowie, Radomierzu, Kaszczorze, Mochach, 

Przemęcie oraz harcerze z 7 Drużyny Przemęckiej im. Jana Pawła II i GCKiB w Przemęcie.  

Łącznie została zebrana kolejna rekordowa kwota: 36.059,90 zł.  
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LUTY 

Podczas zamknięcia z powodu pandemii, zajęcia odbywały się on-line. Na profilach 

społecznościowych publikowane były filmy np. instruktażowe sekcji rękodzieła.  

14 lutego DZIEŃ ZAKOCHANYCH świętowano z „Zaczarowaną Dorożką”, publikowaliśmy 

cykl spotkań z poezją w wykonaniu uczestników sekcji teatralnej GCKiB. 

Autorskim pomysłem naszych bibliotek jest KREATYWNA  TOREBKA. Pomysł zrodził się 

przy okazji WOŚP, ale jest kontynuowany nadal. Cieszy się dużym powodzeniem. Na dzieci 

odwiedzające biblioteki w Przemęcie, Buczu, Kaszczorze i Mochach czekają „KREATYWNE 

TOREBKI MAŁEGO CZYTELNIKA”. Znajdują się tam materiały, które inspirują do 

wykonania różnych elementów. Nasi mali czytelnicy przesyłają swoje zdjęcia z pracami, które 

publikujemy na swoich stronach. 

W połowie lutego, Grupa Teatralna „Zaczarowana Dorożka” działająca przy GCKiB wraz z 

koleżankami i kolegami ze Śmigla i z Włoszakowic, wzięła udział w niezwykłym spotkaniu z 

wybitnym polskim pieśniarzem, kompozytorem , autorem tekstów i aktorem - panem Januszem 

Radkiem. 

17 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kota. Biblioteka w Buczu jak co roku postanowiła 

dołączyć się do obchodów tego święta. Najmłodszym czytelnikom zaproponowano ,,kocią 

zabawę” czyli rozwiązanie ,,kociej zagadki”. Polegała ona na rozpoznaniu na gazetce ściennej 

znajdującej się przed wejściem do biblioteki kota z bajki lub filmu i wypożyczenie książki o 

kotach. W nagrodę dzieci otrzymały sylwetkę kota z magnesem oraz pracę plastyczną do 

wykonania w domu. 

W lutym zakończono prace związane z modernizacją budynku w Mochach przy ul. 

Wolsztyńskiej 6 i 8. Mieści się w nim między innymi nasza filia biblioteki. Przy tej okazji 

modernizacji doczekało się też wnętrze naszej biblioteki – odmalowano ściany, wymieniono 

instalacje elektryczną. Remont obiektu, zdaniem wielu osób w tym Bogusława Tomiaka - 

sołtysa wsi Mochy, poprawił znacznie estetykę wsi i bezpieczeństwo użytkowników budynku. 

Nie jest to zdanie odosobnione, czego dowodem są też opinie naszych czytelników, którzy 

odwiedzają mocheńską bibliotekę. 

W lutym 2021 r. ukazał się pierwszy  numer KURIERA PRZEMĘCKIEGO.  
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MARZEC 

Do marcowej akcji ODJAZDOWEGO DNIA KOBIET przygotowywano się jeszcze w lutym, 

ale… to 7 marca był dniem realizacji przedsięwzięcia. Od pomysłu, po wykonanie – to 

autorskie przedsięwzięcie GCKiB w które zaangażowało się WRAK WRACE Nowa Wieś-

Mochy. W czasie, pandemicznego zamknięcia, znaleźliśmy sposób, aby wyjść z inicjatywą do 

mieszkańców gminy. Symboliczny kwiat z życzeniami od wójta był czymś więcej niż tylko 

rośliną w prezencie. Był dowodem pamięci, życzliwości i nadziei na lepsze jutro. Akcja 

spotkała się z dużym rozgłosem medialnym w skali regionalnej. 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie  kolejny raz brało udział w projekcie "Mała 

Książka - Wielki Człowiek". Każde dziecko w wieku od 3 do 6 lat, które przyszło do biblioteki 

otrzymało  w prezencie książkę „Pierwsze czytanki dla...” oraz broszurę dla rodzica „Książką 

połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”. Ponadto każdy przedszkolak dostał kartę do 

zbierania naklejek i za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej 

książki otrzymał naklejkę na swoją kartę ze zwierzakiem. Po zebraniu dziesięciu naklejek został 

uhonorowany imiennym dyplomem  i niespodzianką. 

W marcu przeprowadziliśmy i rozstrzygnęliśmy trzy konkursy: Poezja na Szpilkach – konkurs 

na wiersz o kobietach, Wielkanocna pisanka, Wielkanoc w oknie – konkurs dla seniorów.  

KWIECIEŃ 

Kwiecień zaczął się teatralnie... Instytucje kultury nadal pozostawały zamknięte, ale... jak już 

nie raz mogliśmy się przekonać, to nie powstrzymało działań GCKiB. Międzynarodowy Dzień 

Książki dla Dzieci uczciliśmy bajką kukiełkową dla dzieci pt. "Trzy świnki", którą zrealizowały 

cztery panie bibliotekarki z pomocą instruktorów kultury GCKiB powstał film opublikowany 

na stronach GCKiB. 

Tuż przez świętami, Wielkanocny Zajączek w towarzystwie kurki odwiedzili Przemęt. 

Pracownicy GCKiB w wielkanocnych strojach chodzili ulicami Przemętu ku uciesze 

najmłodszych, który wychodzili na podwórza swoich domów i robili sobie pamiątkowe zdjęcia 

wraz z zajączkiem i kurką. Nie zabrakło też dla każdego słodkiego upominku z koszyczka. 

Zając i kurka nie zapomnieli o odwiedzinach w Urzędzie Gminy. Najlepsze życzenia 

świąteczne złożyli na ręce Wójta Gminy Przemęt Janusza Frąckowiaka oraz Zastępcy Wójta 

Waldemara Kalitki. 
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Jeszcze przed świętami wręczane były nagrody w konkursach Poezja na Szpilkach – konkurs 

na wiersz o kobietach, Wielkanocna pisanka, Wielkanoc w oknie – konkurs dla seniorów. 

Nagrody dla seniorów rozwieźli do ich domów pracownicy GCKiB. 

O Baczyńskim poetycko w "Zaczarowanej Dorożce"… to następne trzy odsłony spotkań 

poetyckich online , „Zaczarowana Dorożka”, poświęci poecie czasu wojny, jednemu z 

przedstawicieli pokolenia Kolumbów, a równocześnie człowiekowi, który do dziś (i pewnie tak 

pozostanie) jest autorytetem dla młodych ludzi - Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu . 

W kwietniu cieszyliśmy się z sukcesów. Mazoretki Vena działające przy GCKiB w Przemęcie  

brały udział w konkursie K&M Mażoretkowe Show Online na którym zdobyły 15 medali: 9 

złotych;  2 srebrne; 4 brązowe! 

X GMINNY KONKURS RECYTATORSKI PRZEDSZKOLAKÓW był organizowany przez 

Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w 

Kaszczorze przy współudziale Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie. Konkurs 

recytatorski przedszkolaków miał nietypową formę bo… filmową. Do udziału w konkursie 

zgłosiło się 39 Przedszkolaków ze wszystkich przedszkoli z terenu Gminy Przemęt. W GCKiB 

przez kilka godzin komisja konkursowa oglądała prezentacje filmowe uczestników. Nagrody 

w konkursie odebrać można było w GCKiB. Pracownicy GCKiB dostarczali je również do 

przedszkoli. 

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Pracownicy GCKiB obchodzili go w 

terenie... sytuacja pandemiczna na wiele nie pozwala, ale… GCKiB w Przemęcie robi to, co 

może… zaczęliśmy akcje porządkowe a jak wiadomo, wiosenne porządki najlepiej zacząć od 

swojego otoczenia. Sprzątaliśmy teren przy wieży widokowej w Siekowie. U progu majówki 

przyszedł czas na ukwiecanie. W GCKiB zwieńczeniem wiosennych porządków było sadzenie. 

W otoczeniu budynku centrum kultury pojawiły się nowe rośliny.  Wszystkie prace 

wykonywane były przez pracowników GCKiB w Przemęcie.   

Pod koniec kwietnia ukazał się drugi  numer KURIERA PRZEMĘCKIEGO.  
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MAJ 

 

Na początku 2021 r. GCKiB w Przemęcie stało się administratorem ORLIKA. Przez 

kilkanaście tygodni trwały prace modernizacyjne. ORLIK ruszył w maju. Zaczęliśmy od 

pierwszomajowego spaceru z kijami. Choć aura z pewnością nie była atutem dnia tegorocznej 

majówki, to byli chętni, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie do porannego spaceru. 

Zbiórka przy Orliku. Potem instruktarz, rozgrzewka i około 5 km trasa: Przemęt-Błotnica-

Starkowo-Przemęt. 

Nie obce nam były działania charytatywne. Przykładem było to, że zostaliśmy wskazani i 

przyjęliśmy wyzwanie! #BelferChallenge dla Marysi z Brenna. Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

GCKiB w Przemęcie zagrała i wyskakała pajacyki. 

Z barwami narodowymi Polski nam do twarzy! W Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

opublikowaliśmy uczestników naszego konkursu „Pochwal się swoją narodową twarzą” – 

konkurs na makijaż inspirowany barwami narodowymi. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób 

w różnych kategoriach wiekowych.  

 

3 maja – Uroczystości na Rynku w Przemęcie.  

Msza święta w intencji Ojczyzny rozpoczęła obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Ze względu na utrzymujący się w kraju stan epidemii, uroczystości miały skromniejszą oprawę. 

Nie było zgromadzenia mieszkańców, ani pocztów sztandarowych. Po mszy delegacje udały 

się pod pomnik Serca Jezusowego na Przemęcki rynek, by złożyć wiązanki kwiatów i zapalić 

znicze. Z tej okazji mieszkańców gminy Przemęt reprezentował Wójt Gminy Przemęt Pan 

Janusz Frąckowiak wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Przemęt Panią Elżbietą Witą. Swoje 

wiązanki złożyli też przedstawiciele strażaków, szkół i placówek oświatowych, instytucji i 

organizacji z Gminy Przemęt oraz zaproszeni goście. Kwiaty złożyła również delegacja 

Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie. Swoją obecność zaznaczyła również 

grupa harcerzy z Drużyny Harcerskiej im. Jana Pawła II z Przemętu. 

Na koniec Wójt Gminy Przemęt podziękował wszystkim delegacjom za przybycie. Szczególnie 

słowa podziękowania Wójt skierował do mieszkańców naszej gminy za piękną, patriotyczną 
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postawę i wywieszenie flag przy swoich posesjach.  „Taka postawa zasługuje na szczególne 

uznania i pochwałę, zwłaszcza w dzisiejszych czasach” – zaznaczył Wójt. 

 

3 maja Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie 

zaprosiła do muzycznego świętowania!  W tym roku przypadała 230. rocznica uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie (po konstytucji Stanów 

Zjednoczonych) spisanej konstytucji. Opublikowany został film przygotowywany przez 

muzyków z orkiestry a który był kręcony we wnętrzach przemęckich kościołów.  

„Znajdziesz mnie w bibliotece” to hasło 2021 roku XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia 

Bibliotek, który obchodzony był w dniach od 8 do 15 maja. To już drugi rok, kiedy nie 

mogliśmy spotkać się podczas wydarzeń, które z tej okazji organizowaliśmy w naszych 

bibliotekach. Przygotowaliśmy dla czytelników kilka propozycji. Jedną z nich była wirtualna 

wystawa książek pod nazwą „Książki z autografem” czy też upominek w postaci autorskich 

zakładek książkowych.  

W piątek, 7 maja 2021 r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie 

uhonorowano pracę naszych bibliotekarek z okazji Dzień Bibliotekarza. Listy gratulacyjne, 

upominki i kwiaty w imieniu Wójta Janusza Frąckowiaka wręczył Sekretarz Gminy Przemęt 

Grzegorz Aryż. 

„Cyfrowa Wielkopolska” na bis! Do kursu „Cyfrowa Wielkopolska” dla osób, które ukończyły 

65 rok życia przystąpiło 33 seniorów z Gminy Przemęt. Nie tylko nabywali oni i podnosili 

swoje kompetencje cyfrowe, ale również otrzymali tablety.  Mając na uwadze osoby, które w 

2020 roku nie spełniały warunków uczestnictwa w projekcie, a bardzo chciały skorzystać z 

zajęć, postanowiliśmy im to umożliwić. Do szkolenia przystąpiło 10 osób, które w dwóch 

grupach, zrealizowali  84 godziny zajęć szkoleniowych. Celem głównym Projektu „Cyfrowa 

Wielkopolska” skierowanego dla osób, które ukończyły 65 rok życia, był rozwój kompetencji 

cyfrowych w wymiarze informatycznym, informacyjnym i funkcjonalnym, a przez to 

rozbudzenie potrzeb na wykorzystanie narzędzi cyfrowych w celu poprawy funkcjonowania 

uczestników w wymiarze społecznym, ekonomicznym i obywatelskim. W ramach projektu 

nastąpiło zapoznanie  odbiorców z funkcjonalnymi narzędziami oraz utrwalenie potrzeby 

rozwijania ich umiejętności cyfrowych w kontekście codziennego życia. Kurs realizuje 
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Fundacja Partycypacji Społecznej z Poznania we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i 

Biblioteki w Przemęcie. 

Pod koniec maja na ORLIKU odbył się Turniej Rodzinny. 

Z końcem maja zakończyły się prace stworzenia pomieszczenia technicznego w budynku 

GCKiB w Przemęcie. Powstało ono w celu zapewnienia odpowiednich wymogów prawnych 

(RODO) i technicznych (bezpieczeństwo fizyczne danych) dla funkcjonowania sieci 

wewnętrznej jednostki. Sama sieć została odpowiednio rozbudowana by mogła spełniać 

aktualne standardy teleinformatyczne – główna szafa w której znajduje się switch oraz 

urządzenia dostępowe została przeniesiona z miejsca ogólnodostępnego dla wszystkich (sala) 

do wspomnianego pomieszczenia. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w sieci 

zostało zakupione urządzenie UTM, które filtruje i nadzoruje cały ruch wychodzący i 

wchodzący do GCKIB z internetu. Wdrożony został również serwer wewnętrzny, który dzięki 

odpowiedniej pojemności zapewnia miejsce na bezpieczne składowanie danych cyfrowych 

powstających na miejscu (m.in. cyfrowe wydania Kuriera Przemęckiego, materiały graficzne i 

audiowizualne). Dodatkowo w ramach jego funkcjonowania została wdrożona platforma 

komunikacyjna w postaci strony wewnętrznej oraz wewnętrznego komunikatora dla wszystkich 

pracowników instytucji. Całość prac, biorąc pod uwagę wielkość jednostki, była i jest nadal 

dużym wyzwaniem, gdyż należy wziąć pod uwagę również kwestię wdrożenia samych 

pracowników i przekonania ich do stosowania nowych, do tej pory nie spotykanych tutaj 

rozwiązań technicznych. Choć opisane tu elementy (szafa, serwer, UTM) nie wyglądają 

szczególnie imponująco z zewnątrz i nie przypominają wyglądem jakiś skomplikowanych 

rozwiązań rodem z filmów Sci-Fi, to jednak odgrywają znaczącą rolę w cyfrowej transformacji 

całej jednostki wraz z jej filiami. Należy bowiem wspomnieć, że tak naprawdę jest to dopiero 

początek drogi, która docelowo ma nas doprowadzić do miejsca, w którym niezależnie od 

fizycznej obecności i sytuacji losowych wszystko będzie funkcjonowało w sposób bezpieczny, 

pewny i skuteczny. Koszt przedsięwzięcia to 22 867,41 zł. 

 

CZERWIEC 

Na przełomie maja i czerwca rozpoczął się Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, dlatego 

bibliotekarki z Gminy Przemęt odwiedziły najmłodszych czytelników w przedszkolach i 

szkołach czytając im na świeżym powietrzu.  
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Z okazji Dnia Dziecka! W Gminie Przemęt było bajecznie!!! 1 czerwca br. w gminie pojawiły 

się bajkowe postacie: Królewna Śnieżka, Myszka Mini, Księżniczka Elza wraz z bałwankiem 

Olafem odwiedzili najmłodszych mieszkańców gminy we wszystkich przedszkolach. Do 

wieczora, najmłodsi mieszkańcy gminy mogli spotkać się z bajkowymi postaciami za 

budynkiem GCKiB w Przemęcie.  

ROWEREM DO LATA – pod tym hasłem odbył się w niedzielę, 6 czerwca 2021 r. Przemęcki 

Dziecięcy Piknik Rowerowy. Uczestnicy pokonali ponad 

dziesięciokilometrową trasę na odcinku Przemęt – Siekówko- Kluczewo – Przemęt. Odwiedzili 

m.in. zrewitalizowane wysypisko śmieci i przeszli ścieżką edukacyjną poznając tajniki 

rekultywacji odpadów. W Kluczewie czekała już na nich moc atrakcji w „Chacie u Kowola”. 

19 czerwca Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie wspólnie z Gminą Przemęt 

zorganizowało „Powitania Lata” na gminnej plaży w Osłoninie. Po długiej przerwie 

wymuszonej pandemią, powoli – acz ostrożnie wracaliśmy do plenerowych inicjatyw. 

Tegoroczne „Powitanie Lata” było okazją do obejrzenia popisów scenicznych naszych 

przedszkolaków. Na scenie zaprezentowały się dzieci z przedszkoli z Siekowa, Przemętu, 

Moch, Bucza, Radomierza, Nowej Wsi, Starkowa i Kaszczoru. Rozbrzmiały też melodie 

biesiadne w wykonaniu Pana Zbigniewa Klemczaka z Bucza. Nie zabrakło prezentacji 

scenicznych sekcji GCKiB w Przemęcie. Zatańczyła sekcja taneczna Mateusza Frąckowiaka, 

zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Przemętu i oczywiście zaprezentowały się mażoretki. 

Zobaczyć też można było MażoretkiTwins z Włoszakowic, w tańcu sobótkowym na plaży. Na 

finał wystąpił Dario Isidoris, który  zaśpiewał na zakończenie Powitania Lata na plaży gminnej 

w Osłoninie. Rozstrzygnięto też konkursy na wianki świętojańskie. Były dwa – na rodzinny 

wianek i wianek kół gospodyń. 

Od czerwca  Czytelnicy Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie oraz Filii 

Bibliotecznych w Buczu, Mochach i Kaszczorze mieli  możliwość korzystania z katalogu 

księgozbioru, który był  udostępniony na stronie internetowej www.gckib.org.pl w zakładce 

KATALOG BIBLIOTEKI https://www.przemet-gckib.sowwwa.pl/sowacgi.php. 

We wtorek, 22 czerwca studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Gminnym 

Centrum Kultury i Bibliotece w Przemęcie spotkali się w ostoi leśnej „Dzik” w Perkowie, aby 

wspólnie powitać lato. 
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Instruktorzy GCKiB odpowiadają na zaproszenia placówek edukacyjnych. O tym, że trąbka to 

bardzo ciekawy instrument przekonuje najmłodszych  - Łukasz Wojciechowski. Odwiedził on 

przemęckich przedszkolaków pod koniec czerwca. 

 

LIPIEC 

W wakacje wkroczyliśmy z wieloma pomysłami, w które zaangażowaliśmy organizacje 

społeczne takie jak sołectwa, koła gospodyń oraz placówki edukacyjne. Pierwszy tydzień 

wakacji to Warsztaty KLOCKÓW LEGO. Zainteresowanie zajęciami przeszło nasze 

oczekiwania. Stworzone zostały dwie grupy dzieci, które przez cały tydzień, w codziennych 

zajęciach  poznawały tajemnice i możliwości wykorzystania klocków. 

„Wakacyjne spotkanie z książką” to przedsięwzięcie, które trwało  całe wakacje w bibliotekach 

w Przemęcie, Buczu, Kaszczorze i Mochach. W ramach przedsięwzięcia, w ciągu dwóch 

wakacyjnych miesięcy, odbyło się 20 spotkań z małymi czytelnikami.  

W sobotę, 10 lipca 2021 r. na gminnej plaży w Osłoninie rozegrany został Turniej Siatkówki 

Plażowej pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Przemęt Janusza Frąckowiaka. 

W niedzielę, 11 lipca 2021 r. na boisku ORLIK w Przemęcie odbył się Otwarty Turniej Piłki 

Nożnej o Puchar Wójta Gminy Przemęt Janusza Frąckowiaka. Na boisku zmierzyło się 

dziewięć drużyn.  

Po raz kolejny w Wieleniu odbyły się Zawody w Powożeniu.  Impreza odbyła się w niedzielę 

11 lipca. Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie wspierała lokalne inicjatywy i na 

zaproszenie organizatora, Marcina Drajerskiego Prezesa Klubu Sokół Kaszczor, zagościliśmy 

na tej niezwykłej imprezie. Nasze stoisko było pełne uśmiechu bo malowaliśmy najmłodszym 

twarze, robiliśmy wodne tatuaże i rozdawaliśmy baloniki. 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie zainicjowało kulinarne zajęcia pod hasłem 

SMACZNE WAKACJE. Aby uatrakcyjnić czas wakacji najmłodszym mieszkańcom Gm. 

Przemęt, zaprosiliśmy do współpracy Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy. Wspólnie z 

Paniami z KGW udało się zorganizować zajęcia kulinarne i nie tylko! Kulinarną rękawicę 

podjęły Koła Gospodyń z Borku, Kluczewa, Perkowa, Przemętu, Osłonina, Nowej Wsi, Moch 

i Solca. 
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AKTYWNY MALUCH to wakacyjna inicjatywa dedykowana dzieciom przedszkolnym, która 

odbyła się na przełomie lipca i sierpnia. Zajęcia odbywały się w Przemęcie i Mochach. 

W lipcu pracowano nad stroną Przemęt360.  Panoramiczny obraz gminy uzupełniano cyklicznie 

do końca sierpnia o panoramy kolejnych miejscowości. Z końcem sierpnia – cała gmina – 

została zmapowana zdjęciami panoramicznymi. Dzięki temu każdy kto chce może wyruszyć w 

wirtualną podróż po gminie i podziwiać ją z lotu ptaka.  

W lipcu 2021 r. ukazał się trzeci KURIER PRZEMĘCKI. 

 

SIERPIEŃ 

W niedzielę, 1 sierpnia 2021 r. na plaży gminnej w Osłoninie rozpoczęto spływ kajakowy. 

Kilkudziesięciu  kajakarzy wypłynęło w trasę z Osłonina do Brenna i z powrotem. Przepłynięto 

ok. 10 km. Organizatorem spływu było GCKiB w Przemęcie oraz Gmina Przemęt. 

W środę, 4 sierpnia - w rocznicę śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, grupa teatralna 

"Zaczarowana Dorożka" działająca przy GCKiB w Przemęcie zaprosiła wszystkich na Wieczór 

Poetycki upamiętniający życie i twórczość poety. 

W niedzielę, 8 sierpnia 2021 r. na scenie GCKiB w Przemęcie wystawiono przedstawienie pt. 

CZERWONY KAPTUREK – inspirowane tradycyjną baśnią. Na scenie wystąpili aktorzy 

grupy teatralnej „Zaczarowana Dorożka” według scenariusza i w reżyserii Kingi Kaźmierczak. 

PATRIOTYCZNY PRZEMĘT - W niedzielę, 15 sierpnia 2021 r. w Przemęcie uczczono Święto 

Wojska Polskiego. W przemęckiej Farze odbyła się uroczysta Msza św. od Wójta Gminy 

Przemęt Janusza Frąckowiaka w intencji wszystkich Żołnierzy Wojska Polskiego, szczególnie 

tych z terenu gminy Przemęt poległych i walczących w obronie Ojczyny. We mszy udział 

wzięły poczty sztandarowe z terenu gminy Przemęt oraz sztandar Jasnogórskiego Korpusu 

Oficerskiego Wojska Polskiego. Podczas Mszy św. grała Młodzieżowa Orkiestra Dęta GCKiB 

w Przemęcie. W niedzielne popołudnie, w sali GCKiB otwarta została ekspozycja „Polskie 

Znaki Zaszczytne” – wystawa orderów, odznaczeń i medali mieszkańców gm. Przemęt. 

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Przemęt Elżbieta 

Wita. Wystawę można było oglądać do połowy października 2021 r. Merytoryczną pieczę nad 

wystawą sprawowali: dr Zdzisław Kościański, członek władz krajowych Towarzystwa Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego, Przewodniczący Komisji Historycznej Towarzystwa oraz Maciej 
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Myczka – Wiceprezes Zarządu Krajowego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej 

Polskiej. Na tarasie GCKiB odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu Młodzieżowej 

Orkiestry Dętej GCKiB w Przemęcie połączony z pokazem „Barwa i Broń Żołnierzy 

Niepodległości” w wykonaniu członków Stowarzyszenia Miłośników Historii Wojskowości 

przy Lubuskim Muzeum Wojskowych w Drzonowie. Pokazano również Lazaret Polowy Wojsk 

Wielkopolskich. 

Od lipca do połowy sierpnia w Wieleniu w Barze „Grześ” odbywał się „Przegląd Młodych 

Talentów”. Przedsięwzięcie współorganizowało Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w 

Przemęcie. 

W sierpniu odbyły się dwie gry terenowe. Pierwsza dla młodzieży - zamiast pracy w terenie z 

mapą, tym razem była forma escaperoomu. TROPiciele pierwszy sprawdzian  adresowany był  

dla dzieci młodszych - mali łowcy przygód poszli w teren kierując się pozostawionymi 

wskazówkami. Musieli wykonać zadania, które umożliwiły im pójść dalej. Od zadań 

sprawnościowych, przez łamigłówki po emocjonujący „atak terrorystyczny”, w którym 

„uprowadzeni” zostali szefowie drużyn. 

20 sierpnia br. w Kaszczorze odbyło się Spotkanie Autorskie z pisarką Zofią Mąkosą. 

Rozmowę z autorką poprowadziła Elżbieta Szydłowska.  

TANECZNIE u PROGU WEEKENDU to warsztaty taneczne tańca towarzyskiego dla dzieci i 

dorosłych, które odbyły się w sierpniu.  

We wtorek, 24 sierpnia 2021 r. na wieleńskim KROKUSIE odbył się Wakacyjny Koncert 

MażoretekVena z Przemętu, któremu akompaniowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta GCKiB w 

Przemęcie. Koncert ten  był  elementem odbywającego się obozu mażoretkowej sekcji GCKiB 

w Przemęcie. 

Pod koniec sierpnia, Biblioteka w Przemęcie we współpracy z OSP w Przemęcie,  

przeprowadziła konkurs plastyczny pod hasłem „Gdybym był strażakiem”. OSP Przemęt 

obchodził jubileusz z okazji 100 lecia istnienia jednostki.  

W niedzielne przedpołudnie, 29 sierpnia 2021 r. na przemęckim stawie odbyły się zawody 

wędkarskie. Pod hasłem Z WĘDKĄ NA KONIEC LATA. Organizatorem zawodów było 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie oraz Koło PZW nr 188 Błotnica. 
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WRZESIEŃ 

1 września  

Dnia 1 września 2021 roku odbyły się obchody 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Uroczystość rozpoczęła się drogą krzyżową, spod kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Przemęcie 

i  prowadziła do kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela. Następnie odbyła się msza 

święta w intencji Ojczyzny, której przewodniczył ks. proboszcz Edmund Jaworski. 

Po mszy świętej miał miejsce przemarsz delegacji i pocztów sztandarowych pod pomnik Serca 

Jezusowego na Rynek im. Księdza Mojżykiewicza w celu złożenia kwiatów oraz zapalenia 

zniczy. 

W obchodach wzięli udział: Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak, Zastępca Wójta Gminy 

Przemęt Waldemar Kalitka, Skarbnik Gminy Przemęt Bożena Ćwiklińska, delegacja Koła 

Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego na czele z Panem Antonim Fornalskim, 

przedstawiciele placówek oświatowych oraz dyrektor GOPS-u, delegacja przedstawicieli 

jednostek OSP,  delegacja Towarzystwa Gimnastycznego Sokół z Perkowa, delegacja 7 

Przemęckiej Drużyny Harcerskiej im. Jana Pawła II. Uroczystość zakończyła się pokazem 

lotniczym w wykonaniu ORLEN grupy akrobacyjnej Żelazny. 

 

Na zaproszenie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, Rozalia Kaczmarek Z-ca 

Dyrektora GCKiB w Przemęcie weszła w skład delegacji, która 6 września 2021 r. udała się do 

Warszawy z apelem do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o ustanowienie 27 grudnia świętem 

państwowym. W czasie gdy w Warszawie w ogrodach prezydenckich odbywało się spotkanie 

z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, w Buczu odbywało się Narodowe Czytanie 

zorganizowane przez GCKiB w Przemęcie. Przedsięwzięciu temu patronuje Prezydent RP, 

dlatego też z chęcią złożył podpis w egzemplarzu czytanej w tym roku książki „Moralności 

Pani Dulskiej”. Książka jest dostępna w przemęckiej bibliotece. 

6 września odbyło się w Buczu Narodowe Czytanie. To ogólnopolska akcja publicznego 

czytania największych polskich dzieł literackich zainicjowana w 2012 roku. Akcja miała na 

celu popularyzację czytelnictwa i zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę. 

Honorowy patronat nad akcją sprawuje Para Prezydencka. Gminne Centrum Kultury i 

Biblioteka w Przemęcie również brała aktywny udział w tej akcji. W przepięknej scenerii 

pałacu w Buczu w Narodowym Czytaniu udział wzięli: Przewodnicząca Rady Gminy Przemęt- 
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Elżbieta Wita, Dyrektor Przedszkola w Buczu - Edyta Kaczmarek, Radna Rady Gminy Przemęt 

- Bernadeta Golińska, Radny Rady Gminy Przemęt-  Łukasz Wojciechowski, Słuchacz 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku-  Zbigniew Klemczak, Amelia Golińska i Maja Urbańska- 

uczennice Szkoły Podstawowej w Buczu. 

Karolina Prałat i Małgorzata Kujawa trenerki MażoretekVena GCKiB z Przemętu zdobyły 

Mistrza Świata World Association of Majorette-sport and Twirling. Trenerki po długiej 

przerwie stanęły w duecie na scenie zdobywając najwyższą nagrodę. Przez pandemie 

Mistrzostwa zostały zorganizowane w formie online. Choreografie oceniało 11 sędziów  

z całego świata. 

Tego jeszcze nie było! Dwa dni pełne wrażeń! W sobotę 11 i niedzielę 12 września 2021 r. 

odbył się Gminny Piknik Traktor Show Przemęt 2021. Organizatorami tego przedsięwzięcia 

była Gmina Przemęt, Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie, Traktor Majster, 

Sołectwo Nowa Wieś, OSP Nowa Wieś oraz Wrak Wrace Nowa Wieś Mochy. W ramach 

Piknik Traktor Show Przemęt 2021 odbył się Rajd Charytatywny po Gminie Przemęt, Turniej 

Sołectw Gminy Przemęt, konkurs kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich, Gala Strażaków OSP z 

terenu Gminy Przemęt. W niedzielę, 12 września 2021 r. w Przemęcie podczas uroczystej Mszy 

św. ku czci Cystersów zagrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta GCKiB w Przemęcie oraz 

zaśpiewał chór CANTUS z Leszna. W  Nowej Wsi na terenie gminnego pikniku królowały 

traktory. Niedzielne południe upłynęło na „Traktor Show”! Wyścigi traktorów ściągnęły rzeszę 

fanów.  

W czwartek, 23 września 2021 r. na scenie GCKiB w Przemęcie odbyła się premiera sztuki 

„Bombonierka” inspirowana „Serenadą” Sławomira Mrożka. Autorem scenariusza i reżyserem 

była EWELINA MENDYKA. „Bombonierka” została zainicjowana przez pracowników 

GCKiB, którzy zrealizowali to przedsięwzięcie od pomysłu, przez znalezienie reżysera po 

realizację sceniczną czyli grę aktorską. To dowód na to, że działanie w przemęckim centrum 

kultury to nie tylko praca w celach zarobkowych, ale działanie wynikające z pasji  

i przekonania. Ich determinacja, poświęcenie i wytężona praca złożyły się na całość teatralnego 

sukcesu. 

W czwartek, 16 września 2021 r. sprzed siedziby Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki  

w Przemęcie wyruszyła w drogę wycieczka słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

działającego przy GCKiB w Przemęcie. Celem podróży była Rydzyna. 
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W niedzielne słoneczne popołudnie, 26 września 2021 r. w Kluczewie odbyła się SKOPANA 

IMPREZA… czyli PYROBRANIE w Kluczewie! Organizacją przedsięwzięcia zajęli się: 

Sołtys Wsi Kluczewo wraz z Radą Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich z Kluczewa oraz 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczewie. Sołecką inicjatywę wsparło Gminne Centrum Kultury 

i Biblioteka w Przemęcie oraz Gmina Przemęt. Pracownicy GCKiB poprowadzili imprezę, 

zorganizowali konkurencje w zawodach dla dzieci i dorosłych, zadbali o fotorelację zdjęciową.  

W środę 29 września 2021  przypadał Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, który powstał z 

inicjatywy Polskiej Izby Książki, a jego patronką jest Joanna Porazińska. Głównym celem tej 

akcji było propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych.  Z tej okazji wszystkie Biblioteki 

Publiczne Gminy Przemęt włączyły się w obchody tego dnia. Odwiedzono placówki 

edukacyjne, gdzie bibliotekarki czytały dzieciom.  

We wrześniu 2021 r. ukazał się czwarty  numer KURIERA PRZEMĘCKIEGO. 

 

PAŹDZIERNIK 

W pierwszy weekend października 2021 r. odbył się wyjazd integracyjny dla Pań z Kół 

Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Przemęt. W wyjeździe wzięli również udział Wójt Gminy 

Przemęt Janusz Frąckowiak oraz Zastępca Wójta Waldemar Kalitka. Celem wyjazdu było 

zwiedzanie miasta Jeleniej Góry, starówki oraz Kolorowych Jeziorek w Rudawach Śląskich. 

Muzycy Młodzieżowej Orkiestry Dętej z GCKiB w Przemęcie, w dniach 2-3 października br. 

pojechali na wyjazd integracyjny w góry. Tym razem kierunek jaki sobie obrali to Sudety 

wschodnie. 

W październiku rozstrzygnięto konkurs plastyczno-techniczny pod nazwą Roboty „wyszły” z 

książek. Konkurs adresowany był do uczniów z klas IV-VIII Szkół Podstawowych z terenu 

gminy Przemęt. Inspiracją do zorganizowania konkursu była twórczość Stanisława Lema. 

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie robota z odpadów powstających w 

gospodarstwie domowym. Zrobienie robota wymagało od uczestników dużego zaangażowania 

i kreatywności. 

W połowie października 2021 r.  GCKiB w Przemęcie otrzymało sprzęt teleinformatyczny – 

10 laptopów, drukarkę i aparat fotograficzny. Szacowana wartość pozyskanego sprzętu to ok. 

27 tys. zł. 
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Sprzęt ten został przekazany dla GCKiB w Przemęcie nieodpłatnie, w ramach współpracy przy 

realizacji szkoleń komputerowych w projekcie „Cyfrowa Wielkopolska” współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, oś. Priorytetowa III: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, 

Fundacja Partycypacji Społecznej. 

13 października Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku GCKiB w Przemęcie wybrali się na 

drugą już wycieczkę po pałacach rodziny Sułkowskich. We wrześniu zwiedzili reprezentacyjną 

siedzibę rodu w Rydzynie, w  październiku  wybrali się do pobliskich Włoszakowic. 

Ale draka, ale draka – kulinaria dla dzieciaka! W piątek, 15 października 2021 r. w sali wiejskiej 

w Popowie Starym odbyły się warsztaty kulinarne, które były kontynuacją wakacyjnego 

przedsięwzięcia GCKiB. 

W czwartek, 21 października 2021 r. w sali GCKiB dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku w Przemęcie odbył się wykład z zakresu edukacji zdrowotnej seniorów prowadzony 

przez farmaceutę Łukasza Królikowskiego. Tematem spotkania była choroba cywilizacyjna 

XXI wieku czyli cukrzyca. 

Pod koniec października GCKiB w Przemęcie wzięło udział w akcji medialno-edukacyjnej 

Instytutu Pamięci Narodowej pn.  „Zapal Znicz Pamięci”. W 2021 roku odbyła się trzynasta 

edycja tej akcji, w której udział wzięła również Gmina Przemęt. W wielu miejscach pamięci na 

terenie gminy zapalone zostały znicze m.in.  

w Przemęcie, Buczu, Barchlinie, Sączkowie, Radomierzu, Starkowie, Siekowie, Perkowie oraz 

w Mochach.  Akcja „Zapal Znicz Pamięci” miała na celu przypomnienie losów ludzi 

zamordowanych przez  niemieckich okupantów. Zapalając znicze w miejscach egzekucji i 

pamięci narodowej, chcieliśmy przypomnieć sobie i innym losy ludzi oraz ich poświęcenie na 

rzecz odzyskania wolności. U progu Wszystkich Świętych, zachęcaliśmy  wszystkich 

mieszkańców miejscowości Gminy Przemęt, aby idąc na mogiły najbliższych, wspomnielii 

symbolicznie zapalili znicz w miejscach pamięci, których na terenie gminy nie brakuje.  

30 października 2021 r. na scenie GCKiB w Przemęcie odbył się spektakl teatralny pt. Kot w 

Butach. Przygotowała go Kinga Kaźmierczak wraz z grupą teatralną „Zaczarowana Dorożka” 

działającą przy GCKiB w Przemęcie. 

Z końcem października 2021 r. zakończyły się prace konserwacyjne wieży widokowo-

obserwacyjnej w Siekowie. Zakres prac obejmował: wymianę wszystkich tralek na tarasie 
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widokowym, wzmocnienie nową belką biegu schodowego, wzmocnienie dodatkowymi 

słupkami taras, na całej długości biegu schodów zostały naprawione połączenia pochwytu 

balustrad oraz wygładzone zostały powierzchnie pochwytów.  

 

LISTOPAD 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie otrzymało dofinansowanie w wysokości 10 

250,00 zł w ramach Kierunku interwencji 1.1. „Zakup i zdalny dostęp do nowości 

wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–

2025”. Książki, które zostały  zakupione ze środków ministerstwa zostały  oznaczone specjalną 

pieczątką z logo programu. 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie przystąpiło do ACADEMIKI - Cyfrowej 

Wypożyczalni Publikacji Naukowych. Oznacza to, że ze zbiorów Academiki można skorzystać 

z terminala dostępnego w Bibliotece w Przemęcie.  

W sobotę, 6 listopada 2021 r. w Kaszczorze odbyła się uroczystość upamiętniająca trzy 

rocznice związane z niepodległością Rzeczypospolitej. Świętowano 90. rocznicę budowy 

Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, 10. rocznicę restytucji tegoż pomnika, który obecnie 

jest Pomnikiem Wolności i Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystości w Kaszczorze 

zorganizowali: Społeczny Komitet Budowy Pomnika Stowarzyszenie Razem, Szkoła 

Podstawowa i Przedszkole w Kaszczorze, Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego. Współorganizatorami byli również Gmina Przemęt oraz Gminne Centrum 

Kultury i Biblioteka w Przemęcie. 

Święto Niepodległości - Gminne Obchody Dnia Niepodległości rozpoczęły się mszą świętą w 

intencji ojczyzny o godzinie 11:00 w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w 

Przemęcie. Następnie uczestnicy w asyście młodzieżowej Orkiestry Dętej GCKiB w Przemęcie 

przemaszerowali pod pomnik Serca Jezusowego na Rynek im ks. Mojżykiewicza. W imieniu 

wszystkich mieszkańców Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak, Zastępca Wójta Gminy 

Przemęt Waldemar Kalitka, Przewodnicząca Rady Gminy Przemęt Elżbieta Wita oraz 

delegacje i poczty sztandarowe złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem upamiętniając 

walczących o niepodległość naszego kraju.  
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Niepodległa, Wolna, Nasza... W czwartkowe popołudnie 18 listopada 2021 r., w sali GCKiB w 

Przemęcie odbył się spektakl w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Przemęcie pod 

Honorowym Patronatem Wójta Gminy Przemęt Janusza Frąckowiaka. 

W niedzielę, 21 listopada 2021 r. na scenie kościoła poewangelickiego w Kaszczorze  

wystawiona została ponownie sztuka „Bombonierka” inspirowana „Serenadą” Sławomira 

Mrożka. 

W niedzielę, 28 listopada 2021 r. w sali kościoła poewangalickiego w Kaszczorze odbył się 

„Talent Show”. Przed jury zaprezentowało się piętnastu uczestników. 

Pod koniec listopada wręczono nagrody w konkursie plastycznym ,,Po prostu miś”. Konkurs 

adresowany był do dzieci w wieku 4-5 lat z terenu gminy Przemęt. Celem konkursu było 

promowanie Światowego Dnia Pluszowego Misia i dobra zabawa, w której wzięło udział 101 

przedszkolaków  z przedszkoli w Buczu, Przemęcie, Perkowie, Nowej Wsi, Mochach, 

Kaszczorze, Starkowie i Radomierza. 

W listopadzie 2021 r. ukazał się piąty numer KURIERA PRZEMĘCKIEGO.  

 

30 listopada – Święto Patrona 

30 listopada 2021 r., w dniu patrona Gminy Przemęt, w kościele pw. Św. Andrzeja odbyła się 

msza święta. Jedną z intencji mszalnych była intencja o Boże Błogosławieństwo dla całej 

Gminy Przemęt oraz potrzebne łaski dla wszystkich mieszkańców. We mszy św. udział wzięli 

Wójt Gminy Przemęt Janusz Frąckowiak wraz z przedstawicielami instytucji działających na 

terenie Gminy Przemęt. 

 

GRUDZIEŃ 

GCKiB było partnerem projektu "4 żywioły". Solec Nowy, Sokołowice, Wieleń, Kluczewo  

i Górsko to najbardziej oddalone miejscowości gminnego centrum kultury, gdzie pojawiła się 

możliwość zrobienia czegoś niespotykanego. Warsztaty ceramiki raku -japońskiej techniki 

tworzenia naczyń gdzie można doświadczyć tego, co wynika z połączenia czterech żywiołów 

ziemskich. 
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W niedzielę, 5 grudnia 2021 r. w Przemęcie odbyły się Mikołajki. U stóp Urzędu Gminy 

rozbłysła choinka, która w ten symboliczny sposób zainicjowała okres przedświąteczny na 

terenie całej gminy. Na scenie zaprezentowali się: Młodzieżowa Orkiestra Dęta i Mażoretki 

VENA z GCKiB w Przemęcie. Wystąpiła Grupa Wokalna BELCANTO z Zespołu Szkół w 

Przemęcie. Osiem kół gospodyń oferowało wypieki – ciasta świąteczne. Mikołaj wręczał 

dzieciom paczki – rozdano ich ponad 700 szt.  

Odbyły się prace komisyjne nad rozstrzygnięciami trzech konkursów: dla najmłodszych 

„Świąteczny Bałwanek”, dla dzieci i młodzieży „ Szopka bożonarodzeniowa”, dla seniorów 

„Świąteczna bombka”. Nagrody zostaną wręczone jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. 

 

W grudniu 2021 r. Gmina Przemęt/Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie wydało 

książkę dla dzieci pt. „Przemusiowe Przygody – wycieczka rowerowa”. Autorem pomysłu  

publikacji była Dyrektor GCKiB w Przemęcie Agnieszka Kędziora.  

Kanwą opowieści zawartej w książce jest wycieczka rowerowa głównego bohatera– 

siedmioletniego Przemusia z Przemętu, który wraz z tatą przemierza gminę odwiedzając ważne 

i atrakcyjne dla niej miejsca. 

 

Książkę wydrukowano w ilości 1500 egz. w objętości 24 stron. W jej wydanie zaangażowano 

środki GCKiB oraz środki, które pozyskano od sponsorów (stanowiły one ok. 2/3 całości ceny 

realizacji publikacji). Książeczka „Przemusiowe Przygody – wycieczka rowerowa” była 

prezentem dla dzieci, które wzięły udział w Mikołajkach 2021, które odbyły się przez Urzędem 

Gminy w Przemęcie w dn. 5 grudnia 2021 r. Każde z dzieci odbierające paczkę od Mikołaja 

otrzymało ww. książkę i czekoladę.  

W grudniu został wydany 6 numer KURIERA PRZEMĘCKIEGO. 

W 2021 r. łącznie ukazało się 6 wydań Bezpłatnego Samorządowego Informatora Gminy 

Przemęt pt. KURIER PRZEMĘCKI. Gazeta redagowana jest w GCKiB w Przemęcie. 

Materiały oprócz tych z GCKiB, przesyłają m.in. Urząd Gminy w Przemęcie, szkoły, 

przedszkola, kluby sportowe, stowarzyszenia działające na terenie gminy. Publikacja 

ukazywała się w 2021 r.średnio raz na dwa miesiące. Nakład gazety to 2 000 egz. Kolportażem 
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KURIERA PRZEMĘCKIEGO zajmują się pracownicy GCKiB, którzy zawożą gazetę do 

każdej z miejscowości Gm. Przemęt, łącznie do 46 punktów. 

 

Konkursy 

 

Konkurs pt. „Wielkanocna Pisanka” (luty 2021 r.). Głównym celem konkursu było 

propagowanie tradycji związanej z tematyką świąt wielkanocnych. Uczestnictwo w nim 

pomogło w rozwijaniu wyobraźni oraz pobudziło aktywność twórczą dzieci. Konkurs rozwijał 

wrażliwość estetyczną, kształtował kreatywność oraz rozwijał umiejętność korzystania z 

możliwości programów graficznych. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z Gminy 

Przemęt. Wzięło w nim udział 182 osoby w 4 kategoriach wiekowych. 

Konkurs pt. „Poezja na szpilkach” (luty 2021 r.) Wzięło w nim udział 7 wierszy. Konkurs był 

adresowany dla małych i dużych kobiet z terenu gminy Przemęt. Głównym jego celem było 

rozwijanie talentów literackich, upowszechnianie języka polskiego oraz stworzenie autorom 

możliwości publicznej prezentacji swojej twórczości. 

Konkurs „Wielkanoc w oknie” (marzec 2021 r.) - czyli konkurs na ozdobę wielkanocną  

w kompozycji przestrzennej. Celem konkursu było propagowanie tradycji, kultywowanie 

tworzenia ozdób świątecznych, rozwijanie wyobraźni oraz kreatywne spędzenie wolnego czas. 

W konkursie wzięło udział 10 prac. Uczestnikami konkursu były osoby w wieku 60 lat i więcej. 

Konkurs na makijaż inspirowany barwami narodowymi pn. Pochwal się swoją,, narodową 

twarzą”( kwiecień 2021)– Konkurs adresowany był dla mieszkańców gminy Przemęt- dzieci, 

młodzieży oraz osób dorosłych. Zadaniem uczestnika  konkursu była prezentacja makijażu 

twarzy inspirowanego barwami narodowymi Polski. W konkursie wzięło udział 18 

uczestników. 

Konkurs na ,,Wianek Świętojański’’( czerwiec 2021) 

Konkurs skierowany był do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Przemęt. Celem 

konkursu było kultywowanie i pogłębianie wiedzy o tradycji polskiej, budowanie więzi 

lokalnej oraz aktywizacja Pań zrzeszonych w KGW. Wykonanie wianka świętojańskiego 

podjęło się 17 kół. Podczas konkursu uczestniczyło 51 gospodyń wiejskich z terenu Gminy 

Przemęt należących do :KGW Błotnica, KGW Borek, KGW Bucz, KGW Bucz Nowy, KGW 
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Kaszczor, KGW Kluczewo, KGW Mochy, KGW Nowa Wieś, KGW Osłonin, KGW Perkowo, 

KGW Popowo Stare, KGW Radomierz, KGW Przemęt, KGW Siekowo, KGW Siekówko, 

KGW Solec, KGW Starkowo. Konkurs odbył się na plaży gminnej w Osłoninie. 

 

Konkurs na ,,Rodzinny Wianek Świętojański’’( czerwiec 2021)  

Konkurs skierowany był do rodzin z terenu Gminy Przemęt. Organizatorem konkursu było 

GCKiB w Przemęcie. Najważniejszym celem konkursu było kultywowanie, propagowanie i 

pogłębianie wiedzy o tradycji polskiej, budowanie więzi lokalnej oraz niepowtarzalnych 

tradycji regionu. W konkursie wzięło udział 10 rodzin. Konkurs odbył się na plaży gminnej w 

Osłoninie.  

Konkurs plastyczny „ Gdybym był strażakiem”.(sierpień 2021 r.) Organizatorami konkursu 

byli GCKiB w Przemęcie, OSP Przemęt oraz Rada Sołecka w Przemęcie. Konkurs 

zorganizowany został z okazji 100- lecia OSP w Przemęcie. W konkursie wzięło udział 14 

dzieci w kategorii od 4 do 9 lat. Praca plastyczna w formie kartki bloku technicznego A 3 

wykonana była techniką dowolną – kredki, farbki. Celem konkursu było kształtowanie i 

propagowanie bezpieczeństwa pożarniczego, oraz  szerzenie zasad ochrony przeciwpożarowej. 

Kryteriami oceny była kreatywność i oryginalność, kompozycja oraz ogólne wrażenie 

estetyczne.  

Konkurs plastyczno– techniczny Roboty ,,Wyszły” z książek (wrzesień 2021 r.). Konkurs 

plastyczno- techniczny inspirowany twórczością Stanisława Lema. Celem konkursu było 

uczczenie setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema, popularyzacja literatury dla dzieci i 

młodzieży oraz kreatywne spędzenie wolnego czasu i doskonalenie umiejętności manualnych. 

Na konkurs wpłynęło 12 robotów wykonanych przez  uczniów z klas IV- VIII. 

Konkurs plastyczny ,,Po prostu miś”(październik 2021 r.) Konkurs adresowany był dla dzieci 

w wieku 4-5 lat z terenu Gminy Przemęt. Oceniana była samodzielność wykonanej pracy, 

pomysłowość oraz stopień trudności techniki wykonania. W konkursie wzięło udział 101 prac 

z przedszkoli : Bucz, Starkowo, Nowa Wieś, Kaszczor, Perkowo, Przemęt, Mochy, Radomierz 

oraz SP w Buczu. 

Szopka bożonarodzeniowa (listopad 2021 r.)– adresowany był  dla uczniów szkoły 

podstawowej z terenu Gminy Przemęt.  W 2021 roku odbyła się już 



      

 

 

  27 maja 2022 str.  110 
 
 
 

VI edycja tego konkursu, ale jak co roku cieszył się sporym zainteresowaniem.  

Na konkursu przesłano 26 prac. 

 

Konkurs pn. ,,Najpiękniejsza bombka choinkowa” ( listopad 2021 r.) adresowany był dla osób 

w wieku 60 lat i więcej mieszkających na terenie Gminy Przemęt. Na konkurs wpłynęło 15 prac 

w postaci bombek. Bombki choinkowe w kompozycji przestrzennej wykonane zostały techniką 

dowolną z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. 

Konkurs pn. ,,Świąteczny bałwanek”(listopad 2021 r.). Konkurs dla dzieci w wieku 

przedszkolnym z terenu Gminy Przemęt. Na konkurs wpłynęło  126 prac plastycznych. Celem 

konkursu było rozwijanie sprawności manualnych dzieci oraz kreatywność i wyobraźnia 

dziecięca. 

Talent Show  

W niedzielę, 28 listopada 2021 r. w  budynku kościoła poewangelickiego w Kaszczorze odbył 

się „Talent Show”. Przed jury zaprezentowało się piętnastu uczestników. 

Ostatnim konkursem 2021 roku był konkurs na ,,Ciastka Bożonarodzeniowe” wykonane przez 

panie z Kół Gospodyń wiejskich z terenu Gminy Przemęt. W konkursie wzięło udział 8 kół, a 

celem konkursu była promocja tradycji przygotowanych ciastek, budowanie więzi lokalnej. 

Ciastka zostały rozdane podczas spotkania Mikołajkowego, które odbyło się 6 grudnia 2021 r. 

przed budynkiem Urzędu Gminy Przemęt. 

Imprezy turystyczne i sportowo-rekreacyjne. 

Już od wielu lat Gminne Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie jest głównym 

organizatorem bardzo popularnych w naszym regionie rajdów rowerowych, spływów 

kajakowych. W wyprawach tych uczestniczą miłośnicy aktywnego wypoczynku zarówno  

z gminy jak i spoza regionu. Cechą charakterystyczną naszych rajdów jest fakt, iż zawsze mają 

one swój temat związany z poznaniem ciekawych miejsc regionu.  

W roku 2021 zostały zrealizowano: 

TROPiciele „Pierwszy Sprawdzian”  

W piątek 27 sierpnia 2021r. o godz. 19:00 mali łowcy przygód poszli w teren kierując się 

pozostawionymi wskazówkami. Musieli wykonać zadania, które umożliwią im pójście dalej. 



      

 

 

  27 maja 2022 str.  111 
 
 
 

Od zadań sprawnościowych, przez łamigłówki po emocjonujący "atak terrorystyczny", 

w którym "uprowadzeni" zostali szefowie drużyn. Trzeba było pospieszyć im na ratunek. 

Zadanie nie było łatwe bo trzeba było niepostrzeżenie obejść wartowników i odzyskać klucz, 

aby uwolnić kolegów więzionych w wigwamie. 

 

TROPiciele „Zagadka Czasu” 13.08.2021 

Gra terenowa „Zagadka czasu” różniła się od wcześniejszych. Zamiast pracy w terenie z mapą, 

tym razem gra przybrała formę escape roomu. W przemęckim wigwamie pojawiło się „miejsce 

zbrodni” a uczestnicy gry byli detektywami, którzy szukając wskazówek (nie zawsze trafnych), 

podążali tropem zagadki. Mieli godzinę aby wydostać się z zamkniętego na kłódkę 

pomieszczenia bo… w każdej chwili mogła wybuchnąć „bomba”.  

Spływ Kajakowy 1.08.2021 

Spływ kajakowy odbywający się 1.08.2021 przebiegał trasą Osłonin- Brenno. Wszyscy 

uczestnicy bezpiecznie oraz w dobrych humorach pokonali trasę spływu. 

Otwarty Turniej Piłki Nożnej i Siatkowej o puchar Wójta Gminy Przemęt 10/11.07.2021 

Do współzawodnictwa w piłkę nożną zgłosiło się 9 drużyn, natomiast w piłkę siatkową 6. 

 Oba turnieje przebiegły w przyjaznej, sportowej atmosferze. 

 

Rajd Rowerowy ROWEREM DO LATA  6.06.2021 

ROWEREM DO LATA – pod tym hasłem odbył się w niedzielę, 6 czerwca 2021 r. Przemęcki 

 Dziecięcy Piknik Rowerowy. Uczestnicy pokonali ponad dziesięciokilometrową trasę na  

odcinku Przemęt – Siekówko- Kluczewo – Przemęt. Odwiedzili m.in. zrewitalizowane  

wysypisko śmieci i przeszli ścieżką edukacyjną poznając tajniki rekultywacji odpadów.  

W Kluczewie czekała już na nich moc atrakcji w „Chacie u Kowola”. Tam też mali przemęccy 

rowerzyści spotkali grupę rowerową z Nowej Wsi. 

Inne działania prowadzone przez GCKiB w Przemęcie: 
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Cyfrowa Wielkopolska 65+ - Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie,  

w 2017 r. podpisało deklarację gotowość mieszkańców Gminy Przemęt do wzięcia udziału w 

Projekcie „Cyfrowa Wielkopolska”, który skierowany był do seniorów 65+. Beneficjentem 

tego programu była Fundacja Partycypacji Społecznej  

w Poznaniu. Przypomnijmy, że w roku 2020 do kursu przystąpiło i ukończyło 33 seniorów. W 

roku 2021 otrzymaliśmy od beneficjenta propozycję przeszkolenia dodatkowych 10 seniorów. 

Mając na uwadze osoby, które w ubiegłym roku nie spełniały warunków uczestnictwa w 

projekcie, a bardzo chciały skorzystać z zajęć, postanowiliśmy im to umożliwić. Do szkolenia 

przystąpił komplet 10 osób, które w dwóch grupach, zrealizowały 84 godziny zajęć 

szkoleniowych. Celem głównym Projektu „Cyfrowa Wielkopolska” skierowanego dla osób, 

które ukończyły 65 rok życia, jest rozwój kompetencji cyfrowych w wymiarze 

informatycznym, informacyjnym i funkcjonalnym, a przez to rozbudzenie potrzeb na 

wykorzystanie narzędzi cyfrowych w celu poprawy funkcjonowania uczestników w wymiarze 

społecznym, ekonomicznym i obywatelskim. W ramach projektu nastąpi zapoznanie  

odbiorców z funkcjonalnymi narzędziami oraz utrwalenie potrzeby rozwijania ich umiejętności 

cyfrowych w kontekście codziennego życia. Kurs realizuje Fundacja Partycypacji Społecznej 

z Poznania we współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie. Zakończenie 

kursu miało miejsce 31 maja, natomiast 17 czerwca 2021 r. w ramach projektu, seniorzy 

otrzymali tablety, które mają im posłużyć do utrwalania i korzystania z wiedzy, którą na 

zajęciach nabyli. W dniu przekazania urządzeń obecni byli: Wójt Gminy Przemęt Janusz 

Frąckowiak, Z-ca Dyrektora GCKiB w Przemęcie Rozalia Kaczmarek, p. Krzysztof Adamczak 

prowadzący kurs oraz p. Łukasz Wojciechowski koordynator kursu z ramienia GCKiB w 

Przemęcie.  

Remont Wieży widokowej w Siekowie – w okresie od 16 września do 27 października 2021 

roku trwały prace  remontowe wieży widokowej w Siekowie. Zakres prac obejmował: wymianę 

wszystkich tralek na tarasie widokowym, wzmocnienie nową belką biegu schodowego, 

wzmocnienie dodatkowymi słupkami taras, na całej długości biegu schodów zostały 

naprawione połączenia pochwytu balustrad oraz wygładzone zostały powierzchnie pochwytów. 

Wykonawcą prac był Zakład Remontowo – Wykończeniowy Piotra Kaczmarka z Moch.  

 Sprzęt komputerowy - W połowie października 2021 r.  GCKiB w Przemęcie otrzymało sprzęt 

teleinformatyczny – 10 laptopów, drukarkę i aparat fotograficzny. Szacowana wartość 

pozyskanego sprzętu to ok. 27 tys. zł. Sprzęt ten został przekazany dla GCKiB w Przemęcie 
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nieodpłatnie, w ramach współpracy przy realizacji szkoleń komputerowych w projekcie 

„Cyfrowa Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś. Priorytetowa III: 3.1 Działania 

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, Fundacja Partycypacji Społecznej.   

 

Grupy artystyczne działające w 2021 roku: 

 

. Grupa Mażoretek „VENA” - grupa taneczna działająca od 2013 roku, w której uczestniczy 66 

dziewczyn w trzech grupach – baby, kadet, senior. Grupę prowadzą instruktorki Karolina Prałat 

i Małgorzata Kujawa. 

 

Mażoretki „Vena” – w 2021.  roku przystąpiły  do Mistrzostw Świata WAMT 

ChristmasFairytale w Chorwacji. Startowało 5 kontynentów  17 krajów  63 zespoły Naszym 

dziewczynom udało się zdobyć 2 razy tytuł Mistrza Świata oraz Vice Mistrza Świata. 

Tytuły uzyskały : 

Mistrz Świata grupa junior kategoria Open Baton Junior stage 

Mistrz Świata Nikola Szuster i Oliwia Szymańska kategoria Mace Junior Duo Vice Mistrz 

Świata grupa senior kategoria Mace Senior Mini 

4 miejsce Emilia Babuszkiewicz kategoria ChristmasChellange Open Baton Junior  

K&M Mażoretkowe Show – mażoretki         Vena 1 kwietnia 2021 rokubrały udział w konkursie 

K&M Mażoretkowe Show Online na którym zdobyły 15 medali: 9 złotych, 2 srebrne, 4 

brązowe. 

W konkursie brało udział 120 choreografii. Nasze Tancerki wywalczyły najwięcej złotych 

medali z wszystkich zespołów które brały udział. Konkurs oceniało 6 sędziów którzy miejsca 

poprzyznawali według punktacji.  MażoretkiVena zostały bardzo wysoko ocenione.  

Instruktorki Małgorzata Kujawa oraz Karolina Prałat Mistrzami Świata - Instruktorki 

MażoretekVena 6.09.2021 r. brały udział w Mistrzostwach Świata online. Zdobyły tytuł 

Mistrza Świata kat.open Baton Grand Senior. – 
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Działania online  mażoretek „Vena” GCKiB w Przemęcie w 2021 roku: 

Wielkanocna Kartka Świąteczna z życzeniami -MażoretkiVena nagrały solowe występy i 

stworzyły taneczną kartkę z życzeniami która została opublikowana na stronie MażoretkiVena 

Facebook. 

„Przepiękny Przemęt” – w maju mażoretki nagrały film promujący Gminę Przemęt. Mażoretki 

zatańczyły pod Urzędem Gminy, kościołem, Budynkiem GCKIB , w parku oraz na ulicach 

Przemętu. Tworząc piękną prezentacje udostępniły film w internecie. 

Taniec z Mamą - była to II EDYCJA z okazji Dnia Matki. Wystartowało 30 choroegrafii. 

Tancerki MażoretekVena stanęły na podium. 

Zakończenie sezonu – Ostatni trening przed wakacjami. W czerwcu mażoretki zorganizowały 

mini pokaz dla rodziców oraz zorganizowały wspólną sesję zdjęciową. Zdjęcia były 

udostępnione na stronie internetowej życząc wszystkim słonecznych wakacji. 

Casting do nowej grupy Show oraz grupy przedszkolnej  – Instruktorzy zorganizowali kasting 

do nowej grupy tanecznej Show. Zgłosiły się 4 Tancerki które od września zaczęły 

systematyczne treningi. Natomiast do nowej grupy przedszkolnej na casting zgłosiło ok 40 

dziewczynek. 30 dzieci zostało wybrane i przyjęte do zespołu. Dziewczynki od Listopada 

systematycznie ćwiczą. 

Obóz Mażoretek- Wszystkie grupy mażoretek wyjechały na obóz do Wielenia. Przez 3 dni 

trenowały oraz zrobiły pokaz dla turystów z ośrodka w którym przebywały KROKUS WIELEŃ 

Pożegnanie Lata- MażoretkiVena wraz z orkiestrą zaprezentowały się w Kębłowie podczas 

zakończenia lata. 

Festiwal orkiestr w Śmiglu – Mażoretki brały udział w festiwalu orkiestr w Śmiglu. Razem z 

orkiestrą brały udział w przemarszu ulicami Śmigla oraz zatańczyły na scenie. 

Starkowski Piknik Rodzinny – MażoretkiVena zatańczyły podczas pikniku rodzinnego. 

Mażoretki zaprezentowały łącznie 12 choreografii. 

„Aktywna Wieś Wielkopolska” - 12 listopada 2021 roku odbyła się w Kluczewie  uroczysta 

GALA „Liderzy Wielkopolskiej Odnowy Wsi zorganizowana przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego i Gminę Przemęt. W czasie uroczystości zaprezentowały się 

dwie grupy mażoretek. 
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Pokaż Talent dla Marysi- Mażoretki brały udział w Show zorganizowanym przez Wieś 

Starkowo. Był to Pokaz charytatywny dla chorej Marysi. Wystąpiły wszystkie grupy 

mażoretekVena. 

Świąteczne życzenia- MażoretkiVena ubrały Świąteczne kostiumy i nagrały Świąteczne 

życzenia. Film został opublikowany na Facebooku MażoretekVena - 

 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Przemęcie - Orkiestra dęta została założona w styczniu 1987 r. 

i działa przy GCKiB w Przemęcie. Prezesem orkiestry jest Robert Pochanke. Orkiestra liczy 35 

osób z przewagą młodzieży szkolnej. Najmłodszy członek orkiestry ma 9 lat,  

a najstarszy jest związany z orkiestrą od początku jej założenia. Orkiestra już na stałe zapisała 

się w tradycji i rozwoju kultury naszej okolicy. Stanowi oprawę muzyczną podczas 

uroczystości kościelnych, świeckich i świąt państwowych. 

Festiwal orkiestr w Śmiglu – Orkiestra wspólnie z mażoretkami na zaproszenie domu kultury 

w Śmiglu wzięliśmy udział w festiwalu orkiestr dętych. Festiwal polegał na przemarszu ulicami 

Śmigla oraz prezentacji na scenie w formie 30 minutowego koncertu.  

Działania on-line Młodzieżowej Orkiestry Dętej GCKiB w Przemęcie w 2021 roku: 

nagrywanie teledysków – z okazji jubileuszu wolsztyńskiej orkiestry dętej, orkiestra została 

poproszona o nagranie 2 teledysków, które miały być zapowiedzią głównego koncertu 

orkiestry. Było to duże wyzwanie jednak bardzo dobrze wykonane. Pierwszy teledysk nagrany 

został na statku płynąc po jeziorze wieleńskim oraz maszerując i tańcząc na plaży wspólnie z 

mażoretkami „VENA” do utworu pt. „Zamki  Szkocji”- J.Pendleton. Druga odsłona była w 

wieczornej scenerii na tle „Pałacu Myśliwskiego” w Buczu. Orkiestra zagrała utwór pt. 

„Dźwięk Trąbki”- H.Purcell. Nagrane filmy z udziałem orkiestry i mażoretek są jednocześnie 

piękną promocją naszej Gminy Przemęt.\ 

3 maj również i w tym roku Młodzieżowa Orkiestra Dęta działająca przy GCKiB w Przemęcie 

nie mogła wziąć udziału w oficjalnych obchodach uchwalenia Konstytucji 3 Maja z racji stanu 

pandemii. Członkowie orkiestry nagrali koncert związany z tym świętem, we wnętrzach 

kościołów pw. św. Jana Chrzciciela, pw. św. Piotra i Pawła oraz pw. św. Andrzeja w Przemęcie 

jednocześnie przedstawiając historię i piękne wnętrze kościołów. Orkiestra zagrała utwory: 

„Mazurek 3-go Maja”, „Rota”, „Chwalcie Łąki Umajone”, „Apel Jasnogórski” , które  w formie 
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koncertu zostały opublikowane na stronie GCKiB w Przemęcie. W ten oto sposób uczciliśmy 

230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie, a drugiej na świecie ustawy 

zasadniczej. 

 

Sekcja tańca towarzyskiego – sekcja została utworzona w październiku 2020 roku. Grupę 

prowadzi Mateusz Frąckowiak. Sekcja liczy 6 członków. Podczas zajęć uczestnicy poznają 

podstawowe kroki  takich tańców jak: samba, cha-cha, walc angielski, tango, walc wiedeński, 

quikstep itp. 

Zespół Wokalny - Wznowiona działalność od grudnia 2021 r. W zajęciach uczestniczą– 

uczniowie szkół podstawowych. Sekcja liczy 4 osób, głównym celem jest rozwój wokalny i 

artystyczny . Zajęcia prowadzi Sebastian Brzeziński. 

Grupa teatralna „Zaczarowana Dorożka” działa od 2009 roku. W zajęciach uczestniczy 

jedenaście  osób – uczniowie szkół podstawowych oraz średnich z terenu gminy Przemęt. Od 

początku grupę prowadzi Kinga Kaźmierczak, która jest reżyserką wystawianych spektakli, jak 

również pisze do nich autorskie scenariusze. Głównym celem działalności grupy jest rozwój 

artystyczny i intelektualny dzieci oraz młodzieży. Podstawą do wszelkich działań teatralnych, 

jak również połączonych z nimi zajęć literackich są wartościowe teksty literatury. Przez 

dziesięć lat działalności „Zaczarowana Dorożka” sięgała nie tylko po utwory dramatyczne, ale 

także po poezję i prozę. W roku 2021.,,Zaczarowana Dorożka” wystawiła trzy przedstawienia: 

,,Niebo złote Ci otworze” upamiętniające rocznicę Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 

,,Czerwonego Kapturka” oraz ,, Kota w butach” Jana Brzechwy. 

Kółko plastyczne - to zajęcia zaadresowane dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych gminy 

Przemęt. W zajęciach regularnie uczestniczy 14 dzieci w wieku od 5 do 10 roku życia. Zajęcia 

prowadzi Pan Bartłomiej Sroka. Na  spotkaniach  najczęściej poruszane są tematy związane  

z historią sztuki, teorią sztuki, technikami artystycznymi (malarstwo, ceramika, fotografia, 

rysunek, rzeźba) i środkami wyrazu takimi jak kształt, forma, kompozycja, faktura, kreska  

i plama.  

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Przemęcie– utworzony 1 marca 2017 roku i działa przy 

Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie. Od początku utworzenia koordynatorem 

UTW jest Jadwiga Kasperska. Przewodniczącą Rady Słuchaczy, również od dnia powstania 

jest Krystyna Klawinska.  
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Na koniec roku 2021 zapisanych jest 40 studentów. 

Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa działalność UTW w 2021 roku 

została znacząco ograniczona. 

Studenci  aktywnie uczestniczą  w zajęciach: 

- Sekcji zumby – 15 członków 

- Sekcja rękodzieła – 15 członków 

- Sekcja   języka angielskiego – 12 członków.  

Oprócz zajęć sekcyjnych Słuchacze biorą udział w wykładach, wycieczkach i spotkaniach. 

W roku 2021 zorganizowano następujące działania: 

Wielkanoc w oknie – udział Słuchaczy w konkursie. 

„Powitanie lata w ostoi Dzik w Perkowie” Spotkanie – spotkanie integracyjne przy ognisku, 

Wycieczka inauguracyjna rok akademicki 2021/2022 do zamku w Rydzynie,   

Wycieczka edukacyjna szlakiem zamków Sułkowskich – zwiedzenie Pałacu, Izby Regionalnej 

oraz Parku we Włoszakowicach, 

Cukrzyca – choroba z którą da się żyć – wykład farmaceuty Łukasza Królikowskiego, 

Zaśpiewajmy Chrystusowi – spotkanie wigilijne   

Najpiękniejsza bombka choinkowa – udział Słuchaczy w konkursie. 

 

Koła gospodyń wiejskich - w roku 2021 na terenie Gminy Przemęt działało : 20 Kół Gospodyń 

Wiejskich ( KGW Barchlin, KGW Biskupice, KGW Błotnica, KGW Borek, KGW Bucz, KGW 

Bucz Nowy, KGW Kaszczor, KGW Kluczewo, KGW Mochy, KGW Nowa Wieś, KGW 

Osłonin, KGW Perkowo, KGW Popowo Stare, KGW Przemęt,  KGW Radomierz, KGW 

Sączkowo, KGW Siekowo, KGW Siekówko, KGW Solec, KGW Starkowo). 

Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  W 2021 roku  na terenie gminy Przemęt działało 7 

Kół Emerytów, Rencistów  i Inwalidów: 

KERiJ Osłonin – 154 członków 
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KERiJ Mochy – 113 członków 

KERiJ Bucz – 138 członków 

KERiJ Siekówko – 154 członków 

KERiJ Nowa Wieś – 62 członków 

SERiJ Kaszczor – 117 członków 

KERiJ Solec – 25 członków 

 Do kół należało łącznie 763 osoby. Z dotacji Gminy Przemęt na jednego emeryta 

przyznano 15 zł, zatem łącznie była to kwota 11.445,00 zł. Faktycznie Koła Emerytów 

otrzymały 12.171,35 zł które zostały wykorzystane m.in. na zakup artykułów spożywczych w 

celu organizacji imprez, czy przygotowania paczek świątecznych, a także na usługi 

transportowe dla członków kół, oprawę muzyczną imprez. 

 

XX. Przedsiębiorcy. 

Na koniec 2021 r. liczba wszystkich aktywnych podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą na terenie Gminy Przemęt wynosiła 854 ogółem  Natomiast liczba wykreślonych 

na stałe z ewidencji podmiotów wynosiła 819 ogółem. 

W 2021 r. zarejestrowano w Gminie Przemęt 65 nowe podmioty gospodarcze (wzrost o 10 

wpisów w stosunku do roku 2020. 

W 2021 r. wykreślono w Gminie Przemęt 27 działalności gospodarczych na wniosek 

przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej (spadek o 8). 

W 2021 r. zawieszono w Gminie Przemęt 25 działalności gospodarcze  

na wniosek przedsiębiorcy (spadek o 18). 

W 2021 roku 164 razy dokonano zmian we wpisie działalności gospodarczej na wniosek 

przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej (spadek o 78).  

W 2021 r. 19 razy wznowiono prowadzenie działalności gospodarczej  

na wniosek przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej (spadek o 7).  

Najczęściej rejestrowanym rodzajem nowej działalności gospodarczej wg kodów PKD były: 

4333Z – Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian 

4339Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych. 

4331Z – Tynkowanie 
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4332Z – Zakładanie stolarki budowlanej. 

4334Z – Malowanie i szklenie 

 

XXI. Ochrona środowiska. 

Formy ochrony przyrody. 

Formami ochrony przyrody, występującymi na obszarze gminy są: 

1. rezerwat krajobrazowy Wyspa Konwaliowa na Jeziorze Radomierskim,  

o powierzchni 24,9 ha, utworzony w roku 1957 (MP nr 96), chroniący las mieszany  

o charakterze naturalnym z blisko 150-letnim drzewostanem (dęby, lipy, klony, jesiony, 

sosny, brzozy, olchy) i rzadkimi gatunkami roślin w runie (konwalia majowa, lilia 

złotogłów, ciemiężyk białokwiatowy, trędownik bulwiasty i inne). Poszycie tego 

zespołu leśnego tworzą m.in. szakłak i dereń, a w runie występują również marzanna 

wonna, kokoryczka wonna, żonkil zwyczajny, żywiec cebulkowy, czosnek niedźwiedzi, 

szczawik zajęczy i majownik dwulistny. Ponadto, na wyspie gnieździ się wiele 

gatunków ptaków (kania rdzawa i kania czarna, czapla siwa i inne); 

2. rezerwat Torfowisko nad Jeziorem Świętym, o powierzchni 6,84 ha, utworzony  

w 1959 r. (MP nr 50) chroni torfowisko przejściowe z typową dla niego roślinnością. 

Otoczone wałami porośniętymi drzewostanem sosnowym jezioro zarasta. Od północy 

wkraczają na torfowisko pojedyncze sosny i brzozy. Torfowce otoczone są kępami 

wełnianki pochwowatej i drobnolistnej. Południowa część jeziora pokryta jest 

pływającym kożuchem mchów. Występują tu również: turzyca pospolita 

 i zaostrzona, żurawina błotna, bobrek trójlistkowy, bagnica torfowa oraz rosiczka 

okrągłolistna; 

3. rezerwat Jezioro Trzebidzkie o powierzchni 90,71 ha, utworzony w roku 2000, chroni 

eutroficzny zbiornik wodny z roślinnością wodną i szuwarową. Trudna dostępność 

terenu powoduje, że żyją tu rzadkie gatunki ssaków (wydry, bobry) oraz liczne gatunki 

ptaków (gęś gęgawa, żuraw, błotniak zbożowy, wąsatka, kaczki, perkozy, łyski i bąki). 

4. Przemęcki Park Krajobrazowy o powierzchni 21 450 ha (z czego 9 100 na obszarze 

gm. Przemęt), utworzony w 1991 r. dla ochrony i zachowania jednego  

z najciekawszych fragmentów krajobrazu polodowcowego w Wielkopolsce – o ściśle 

określonych zasadach gospodarowania i użytkowania (rozporządzenia nr 115a/91, 

Wojewody Leszczyńskiego, z 25 listopada 1991r., skorygowane w obwieszczeniu 
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Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie,  

z 13 maja 1996 r. – Dz. Urz. Woj. Leszczyńskiego nr 22, z 1 sierpnia 1996 r.); od 2009 

r. dla tej formy ochrony przyrody nie funkcjonują zakazy, park jest wpisany  

do czerwonej księgi krajobrazu. 

5. Przemęcko-Wschowski Obszar Chronionego Krajobrazu (według obwieszczenia 

wojewody OCHK Pojezierze Przemęcko-Wschowskie) wyznaczony rozporządzeniem 

nr 82/92, Wojewody Leszczyńskiego, z 1 sierpnia 1992 r. w celu zachowania i ochrony 

obszarów o cechach środowiska zbliżonych do naturalnego, charakteryzujący się 

różnorodnością biotopów i ekosystemów oraz dogodnymi warunkami dla bytowania i 

migracji wielu gatunków roślin i zwierząt dziko żyjących  

a także możliwością wykorzystania jego walorów naturalnych dla turystyki i rekreacji 

– o określonych zasadach gospodarowania; od 2009 r. dla tej formy ochrony przyrody 

nie funkcjonują zakazy. 

6. Wielki Łęg Obrzański - obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) nr PLB300004  

w sieci Natura 2000, gdzie podczas wiosenno-jesiennych przelotów pojawia się ich 

ponad 20 tysięcy, w tym gatunki chronione: rybołów, kania rdzawa i ruda, żuraw, gągoł, 

brodziec, czajka, rybitwa czarna, kszyk, rycyk, kulik wielki, wąsatka, remiz, słowik 

i wiele innych, 

7. pomniki przyrody obejmujące kilkadziesiąt pojedynczych okazów i grup sędziwych 

drzew rosnących w większości w lasach i parkach gminy, objętych ochroną 

konserwatorską 22 pojedyncze drzewa, 1 grupa drzew oraz 1 głaz narzutowy. Ogółem 

istnieją 24 pomniki przyrody.  

W 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zwrócił się  

w wnioskiem o zaopiniowanie przez Radę Gminy Przemęt Zarządzenia w sprawie ustanowienia 

planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Torfowisko nad Jeziorem Świętym” Projekt został 

pozytywnie zaopiniowany uchwałą Rady Gminy Przemęt nr L/332/18 z dnia 28.02.2019 r. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiadomił tut. Organ  

o przystąpieniu do zmiany  zarządzenia  w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański. Obszar położony jest na terenie obrębów 

ewidencyjnych Solec, Solec Nowy, Mochy, Nowa Wieś, Perkowo, Przemęt, Siekówko, 

Siekowo. Zaproponowane zmiany dotyczyły ochrony kulika wielkiego oraz czynnej ochrony 

gatunku w obszarze Natura 2000. Jednakże zarządzenie nie zostało zmienione.  
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Ochrona powietrza.  

Monitoring jakości powietrza w Gminie Przemęt prowadzony jest przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu. Na terenie strefy wielkopolskiej wyniki 

klasyfikacji pod kątem ochrony zdrowia kształtowały się następująco (za rok 2019): 

1. Poziom zanieczyszczeń zakwalifikowano do klasy:  

• A – nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku 

siarki  (SO2), dwutlenku azotu (NO2),  tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6,) 

• A – nie stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu (O3)  

• D2 – stwierdzono przekroczenie poziomu długoterminowego dla ozonu (O3) 

• A – nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla roku dla pyłu 

PM2,5 

• C1 – stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego (faza II) dla pyłu 

PM2,5  

• A – nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla Ołowiu Pb 

w pyle PM10 

• A – nie stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego dla Arsenu As w pyle 

PM10, Kadmu Cd w pyle PM10,  Nikielu Ni w pyle PM10 

2. Poziom zanieczyszczeń zakwalifikowano do klasy: 

• C – stwierdzono przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10  

• C – stwierdzono przekroczenie poziomu docelowego dla  benzo(a)pirenu  w pyle 

PM10  

W miejscowości Bucz znajduje się stanowisko pomiarowe – czujnik monitorujący stan jakości 

powietrza. Urządzenie informuje o temperaturze powietrza, wilgotności, ciśnieniu, a także 

stężeniu pyłów zawieszonych - PM2,5 oraz PM10.  Wyniki można śledzić na stronie 

internetowej www.naszepowietrze.pl bądź korzystając z aplikacji Syngeos na telefon.  

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę NR XXXIX/941/17 z dnia 18 

grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, 

ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,  

w których następuje spalanie paliw.  Na podstawie tej uchwały od 1 maja 2018 r. na terenie 

strefy wielkopolskiej obowiązuje zakaz stosowania najgorszej jakości paliw stałych 

tj.  bardzo drobnego miału, węgla brunatnego czy flotokoncentratu.  

Paliwo stałe (węgiel) który kupimy musi spełniać łącznie poniższe normy: 
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1. Wartość opałowa 23 MJ/kg 

2. Zawartość popiołu nie więcej niż 10% 

3. Zawartość siarki nie więcej niż 0,8%. 

Wymogi te wynikają z ww. uchwały. Sprzedawca węgla ma obowiązek wydania 

świadectwa jakości węgla w którym będą określone powyższe parametry. 

Węgiel o uziarnieniu poniżej 3 mm w ilości większej niż 15% nie może być stosowany. 

Wymagania zostały również określone co do biomasy stałej - nie może mieć więcej niż 20% 

wilgotności w stanie roboczym.  

Ponadto, wprowadzone zostały ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych 

ogrzewaczy np. kominków i pieców. Kocioł grzewczy zamontowany  od  1 maja 2018 r. musi 

zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność 

energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie może posiadać rusztu awaryjnego oraz 

elementów pozwalających jego zamontowanie. Kocioł musi spełniać wymagania 

rozporządzenia Komisji UE (EKOPROJEKT) w zakresie efektywności energetycznej i norm 

emisyjnych. Spełnienie powyższych wymagań producent kotła grzewczego potwierdza 

wydaniem certyfikatu. Okresem granicznym użytkowania kotłów bezklasowych jest 1 stycznia 

2024 roku, natomiast kotłów klasy 3 i 4 jest 1 stycznia 2028 roku. Kotły tzw. 5 klasy, 

zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, przy zachowaniu pełnej sprawności 

eksploatacyjnej będą mogły być użytkowane bezterminowo.  

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń  (piece, kominki, kozy) muszą spełniać 

wymagania rozporządzenia Komisji UE (EKOPROJEKT) w zakresie efektywności 

energetycznej i norm emisyjnych. Wymagania dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń 

zainstalowanych przed 1 maja 2018 r. obowiązują od 1 stycznia 2026 r. chyba, że instalacje te 

będą: osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%, lub zostaną wyposażone 

w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu (elektrofiltry) do wartości określonych 

w rozporządzeniu Komisji UE (EKOPROJEKT).  

Łączna długość sieci kanalizacji na koniec 2020 r. wyniosła: 

1. sanitarnej 152,69 km 

2. deszczowej 4,799 km 

Łączna długość sieci wodociągowej na koniec 2020 r. wyniosła: 153,24 km 

Na koniec 2019 r., łącznie 2357 nieruchomości były wyposażone zarówno w sieć 

wodociągową jak również kanalizacyjną. Natomiast do sieci wodociągowej przyłączonych jest 

1728  nieruchomości oraz 1283 nieruchomości tylko do sieci kanalizacji sanitarnej.  Ponadto 
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120 nieruchomości wyposażonych było w instalację typu przydomowa oczyszczalnia ścieków. 

Średnie miesięczne zużycie wody w gospodarstwie domowym na terenie Gminy Przemęt 

kształtowało się na poziomie 9,20 m3.   

Podmiotem świadczącym usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w imieniu Gminy Przemęt świadczy 

Przemęcie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Wymagania w zakresie świadczenia usług 

zostały określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 

Przemęt przyjętym uchwałą Rady Gminy Przemęt NR XXIX/193/16 z dnia  

14 listopada 2016. Przedsiębiorstwo w celu wykonywania zadań z zakresu zaopatrywania 

ludności w wodę w swoim majątku posiada 5 ujęć wody podziemnej: 

1. Ujęcie w miejscowości Sączkowo zasila w wodę sieć wodociągową w 

miejscowościach: Sączkowo, Przemęt, Kluczewo, Błotnica, Olejnica, Radomierz, 

Starkowo, Siekowo, Siekówko i Borek; 

2. Ujęcie w miejscowości Mochy o wydajności 241 m3/dobę składające się z 5 studni 

głębinowych oraz stacji uzdatniania wody (pow. 185,4 m2) z pełnym wyposażeniem 

2 zbiornikami wyrównawczymi (2 x 100 m3). Ujęcie zasila w wodę sieć wodociągową 

w miejscowości Mochy. 

3. Ujęcie w miejscowości Poświętno o wydajności 408 m3/dobę, składające się  

z 3 studni głębinowych oraz stacji uzdatniania wody (pow. 246,5 m2) z pełnym 

wyposażeniem i 2 zbiorników wyrównawczych (2 x 100 m3). Ujęcie zasila w wodę 

sieć wodociągową w miejscowościach: Poświętno, Popowo Stare, Biskupice, Barchlin, 

Bucz, Bucz Nowy, Sokołowice; 

4. Ujęcie w miejscowości Nowa Wieś o wydajności 207 m3/dobę, składające się  

z 2 studni głębinowych oraz hydroforni z pełnym wyposażeniem i 1 zbiornika 

wyrównawczego (1 x 100 m3). Ujęcie zasila w wodę sieć wodociągową  

w miejscowościach: Nowa Wieś, Perkowo, Solec, Solec Nowy, Zaborowo; 

5. Ujęcie w miejscowości Wieleń o wydajności 2016 m3/dobę składające się z 2 studni 

głębinowych oraz hydroforni z pełnym wyposażeniem i 2 zbiornikami retencyjnymi (2 

x 250 m3). Ujęcie zasila w wodę sieć wodociągową w miejscowościach: Wieleń, 

Kaszczor, Osłonin. 

Łączna wydajności poboru wody podziemnej wynosi 3 642 m3/dobę. Zaopatrzenie w wodę 

realizowane jest zbiorczą siecią wodociągową. Realizacja obowiązku zbiorowego 

odprowadzania ścieków jest wykonywana poprzez sieć kanalizacji sanitarnej. Proces 
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oczyszczania ścieków odbywa się w dwóch oczyszczalniach ścieków: w Przemęcie  

i Wieleniu. 

Oczyszczalnia ścieków w Przemęcie. 

Do oczyszczalnia ścieków w Przemęcie doprowadzane są ścieki  z miejscowości Mochy, Nowa 

Wieś, Perkowo, Górsko, Olejnica, Przemęt, Radomierz, Starkowo, Sączkowo i Błotnica. 

 

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wieleń. 

Do oczyszczalni przyłączone są miejscowości Kaszczor, Wieleń i Osłonin.    

 

Oczyszczalnia ścieków w Buczu firmy Łabimex Sp. z o.o.. 

Do oczyszczalni połączone są miejscowości Bucz, Bucz Nowy i Barchlin. 
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Oczyszczalnie ścieków pracujące w Gminie Przemęt. 

 

 

 

Gmina 

Miejscowość 

(adres 

obiektu) 

Właściciel 

obiektu 

Zarządzający 

obiektem 

Nazwa 

odbiorni

ka 

Typ 

oczyszczalni 

Rodzaj 

ścieków 

Lokalizacja wylotu-współrzędne 

geograficzne 

km 

cieku 
długość szerokość 

Przemęt 

Przemęt nr 

ewid. 128  

i 129 

Gmina Przemęt 

ul. Jagiellońska 

8 64-234 

Przemęt 

Przemęckie 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z 

o.o. 

ul.Powstańców 

Wlkp.9, 64-234 

Przemęt 

Południo

wy Kanał 

Obry 

Mechaniczno-

biologiczna 
komunalne 27+300 

016 017’ 

22,8” 
52 001’ 04” 

Przemęt 

Wieleń nr 

ewid. 51/2, 

52/1 i 53/1 

Przemęckie 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. 

z o.o. ul. 

Powstańców 

Wlkp.9, 64-234 

Przemęt 

Przemęckie 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z 

o.o. 

ul.Powstańców 

Wlkp.9, 64-234 

Przemęt 

Struga 

Kaszczors

ka 

Mechaniczno-

biologiczna 
komunalne 6+300 

016 010’ 

24,8” 
51 052’ 52,7” 

Przemęt 

Bucz działka 

o nr 

ewid.272/1, 

272/18 

Łabińscy Sp.j 

ul.Zdrojowa 9,           

64-234 Przemęt 

Łabińscy Sp.j 

ul.Zdrojowa 9,           

64-234 Przemęt 

- - komunalne    
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Hałas. 

Wzrost zagrożenia hałasem drogowym związany jest przede wszystkim  

z gwałtownym przyrostem w ostatnich latach natężenia przewozów towarowych i osobowych 

w ruchu lokalnym oraz tranzytowym. Najważniejsze źródło hałasu na terenie analizowanej 

jednostki stanowią źródła komunikacyjne - trasy ruchu samochodowego. Jest to związane 

z występowaniem w obrębie opisywanego obszaru drogi wojewódzkiej 305. W zachodniej 

części gminy zlokalizowana jest droga wojewódzka nr 305 Bolewice – Nowy Tomyśl – 

Wolsztyn – Wschowa. Przebiega ona przez teren zabudowy miejscowości Solec, Mochy, 

Kaszczor oraz Wieleń. Jest to główny ciąg komunikacyjny dla samochodów ciężarowych. 

Zabudowa mieszkaniowa występuje blisko pasa jezdni drogi wojewódzkiej. Przejeżdżające 

samochody stanowią źródło hałasu dla tych terenów. System komunikacyjny uzupełniają 

ścieżki rowerowe.  

 

Ruch kolejowy jako źródło hałasu. 

Przez teren Gminy przebiega trasa kolejowa relacji Leszno – Wolsztyn – Zbąszynek. 

Ruch pociągów odbywa się z prędkością 40-80 km/h. W okresach letnich prowadzone  

są turystyczne przejazdy parowozami. Komunikacja zbiorowa oparta jest  

o przewozy publicznymi i prywatnymi środkami transportu. 

 

Zagrożenie powodziowe.  

Zagrożenie powodzią określone jest z prawdopodobieństwem wystąpienia 1 na 100 lat. 

Dotyczy terenów położonych w miejscowości Solec które bezpośrednio sąsiadują  

z rzeką Solecką tj. jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych: Kopanica.  

Radni Gminy Przemęt w dniu 9 lipca 2018 r. podjęli uchwałę w sprawie udzielenia 

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt. Dofinansowanie wynosiło 50% kosztów 

inwestycji jednak nie więcej niż 4 000 zł. Zgodnie z warunkami uchwały, zakup pieca lub 

instalacji może zostać dofinansowany tylko po podpisaniu umowy z Gminą Przemęt. W 2018 

dofinansowano wnioski, na łączną kwotę 24.000 zł, w 2019 dofinansowano wnioski, na łączną 

kwotę 92.000 zł, w roku 2020 roku dofinansowaniem zostało objętych 58 wniosków, na łączną 

kwotę 230 873, 50 zł, natomiast w 2021 roku dofinansowaniem  objęto 54 wnioski, na łączną 

kwotę 212 000 zł . Celem dotacji jest pomoc finansowa w zakresie wymiany kotłów 
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grzewczych. Dofinansowanie na montaż w systemie grzewczym kolektorów słonecznych, 

pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych a także montaż mikroinstalacji uzależniony jest od 

zastosowania w instalacji którego źródłem ciepła jest istniejący: kocioł gazowy, kocioł 

elektryczny lub urządzenie elektryczne będące bezpośrednim źródłem energii cieplnej, kocioł 

olejowy, pompa ciepła, kocioł na paliwo stałe, w tym biomasę, spełniający wymagania 

jakościowe szczegółowo określone w §4 niniejszej uchwały. Dotacja jest przeznaczona również  

na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków i wynosi wówczas 50% kosztów inwestycji 

jednak nie więcej niż 2 000 zł. 

 

Gospodarka odpadami. 

                  Uchwałą Rady Gminy Przemęt Nr XXVII/143/2000 z dnia 28 czerwca 2000 roku 

Gmina Przemęt przystąpiła do Związku Międzygminnego „Obra” mającego na celu wspólną 

gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie trzech gmin należących do Związku: Wolsztyn, 

Przemęt i Siedlec. ZM „Obra” realizuje obowiązki w zakresie systemu odbioru odpadów 

komunalnych zmieszanych i wysegregowanych w stosunku do wszystkich właścicieli 

nieruchomości tj. nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. 

         System zbiórki odpadów wysegregowanych jest systemem mieszanym, opartym o 

zbieranie wybranych frakcji surowców wtórnych w workach jak i pozostałych w pojemnikach 

zbiorczych. Pojemniki zbiorcze na: makulaturę, tworzywa sztuczne oraz zużytą odzież, 

funkcjonują w budownictwie wielorodzinnym oraz wynajmowane są przez właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych (min. instytucje, stowarzyszenia domków letniskowych, 

zakłady pracy, szkoły itp.). W przypadku nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych 

sposób ten uniemożliwia sprawdzenie wywiązywania się właścicieli z podjętego obowiązku 

segregacji. Z kolei pojemniki na szkło bezbarwne oraz kolorowe zabezpieczają odbiór stłuczki 

szklanej od wszystkich właścicieli nieruchomości tj. zamieszkałych i niezamieszkałych. 

Ponadto, każdy właściciel nieruchomości mógł, w nieograniczonej ilości dostarczyć 

wysegregowane odpady takie jak min.: makulatura, stłuczka szklana, tworzywa sztuczne, 

odpady zielone, baterie, przeterminowane leki i chemikalia, gabaryty, gruz do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w gminie Przemęt w 

m. Błotnica, ul. Szkolna 46, wjazd od ul. Starkowskiej. Za bieżącą działalność PSZOK-u 

odpowiedzialny jest operator, który została wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, 

zaś zagospodarowanie zebranych w nich odpadów wysegregowanych leży po stronie ZM 

„Obra”. W roku 2021 występowały w kontekście finansowym, problemy związane z 
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zagospodarowaniem wszystkich frakcji odpadów zbieranych selektywnie z wyjątkiem stłuczki 

szklanej. Dotyczyły one wynegocjowania jak najniższej ceny, którą należało ponieść za 

przyjęcie surowców do dalszego zagospodarowania lub innej formy przetworzenia.  

W roku 2021 selektywnie zebrane odpady zagospodarowywane były w następujący sposób: 

1. stłuczka szklana – umowa z firmą Krynicki Recykling S.A., PHU BIOMIX Pleszew, 

WPHU AMOS GLASS RECYCLING Czapury; 

2. przeterminowane leki – Firma Michałowski z Bydgoszczy; 

3. baterie – „REMONDIS Elektrorecykling Sp. z o.o.”  

4. zużyty sprzęt RTV i AGD – Elektrorecykling w Nowym Tomyślu;  

5. tworzywa sztuczne, makulatura, wielkogabaryty i pozostałe – PHU Przemysław Olejnik 

Wąbiewo; 

6. opony – „AG Recykling” Wroniawy;  

7. odzież – Polski Czerwony Krzyż;  

8. gruz – proces odzysku R–5. 

W wyniku współpracy z PCK, w roku 2021 udało się wyodrębnić z puli odpadów zmieszanych  

ok. 85 Mg odzieży z całego Związku Międzygminnego „Obra”, w tym z Gminy Przemęt – 12,3 

Mg.  

        Rok 2021 charakteryzował się porównywalną z rokiem 2020 ilością wytworzonych 

odpadów komunalnych jak i wysegregowanych. Zestawienie ilościowe dostarczonych 

odpadów komunalnych  zmieszanych do stacji przeładunkowej w Powodowie w okresie 

1.01.2021 - 31.12.2021 i wysłanych do instalacji komunalnych przedstawia się następująco: 

 

Miesiąc Przemęt 

Styczeń 331,74 

Luty 317,30 

Marzec 359,40 

Kwiecień 385,42 

Maj 324,30 

Czerwiec 315,32 

Lipiec 367,52 
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Sierpień 299,92 

Wrzesień 291,64 

Październik 337,98 

Listopad 305,74 

Grudzień 349,20 

RAZEM 3985,48 

 

           Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska celem planów inwestycyjnych 

powinno być wskazanie realizacji infrastruktury niezbędnej do osiągnięcia  

w roku 2020 i w kolejnych latach zgodności z unijnymi dyrektywami w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Wśród tych ostatnich prym wiodą: hierarchia 

postępowania z odpadami, osiąganie wymaganych poziomów przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu oraz ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji. Wezwaniem dla każdego organizatora systemu gospodarowania odpadami jest 

osiągnięcie celów w zakresie przygotowania odpadów do ponownego użycia i recyklingu. 

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w 

gminach oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 roku w 

sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów komunalnych za rok 2021 Gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do 

ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 20% 

wagowo.  

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oblicza się 

jako stosunek faktycznej (a nie zebranej) masy odpadów komunalnych przygotowanych do 

ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych 

 

Poziom przygotowania do ponownego użycia masy odpadów komunalnych:   

 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Osiągnięte 21,51% 38,84% 37,85% 43,00% 86,76% 49,39% 52,4% 55,10% 
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      W wyniku prowadzonych w 2021 roku kontroli sprawdzających oraz odczytów z rejestracji 

opróżniania pojemników, ujawniono kolejnych właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź złożone 

deklaracje nie były zgodne ze stanem rzeczywistym. Dotyczy to: posiadaczy domków 

letniskowych, podmiotów prowadzących działalność oraz rozbieżności w ilości osób 

faktycznie przebywających na nieruchomości. Ponadto ustawicznie prowadzone jest 

sprawdzenie podmiotów gospodarczych, które znajdują się w ewidencji gmin – uczestników z 

tymi, które złożyły deklaracje.  

       Dzięki kontrolom odnotowano wzrost ilości właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 

wnoszących opłatę a na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub nieruchomość 

zabudowana jest domkiem letniskowym (względnie wykorzystywana jest do celów 

rekreacyjnych).  

 

XXII. Planowanie przestrzenne. 

 

Pod koniec 2021 r. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych 

było 2,85 % powierzchni gminy. W roku tym uchwalono zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy 

Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego osiedla rekreacyjnego we wsi Kaszczor.  

W 2021 roku podjęto następujące uchwały o przystąpieniu do sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

• Uchwała Nr  256/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/146/96 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 1996 

r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla rekreacyjnego 

we wsi Kaszczor; 

• Uchwała Nr 295 /2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

rozszerzenia cmentarza wyznaniowego w Mochach; 

• Uchwała Nr 296 /2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 
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sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy gmina Przemęt (dz. nr 1383, 1384, 1385/1, 

1385/3, 1385/4); 

• Uchwała Nr  306/2021 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 września 2021 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej. 

W 2021 roku obowiązywało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Przemęt przyjęte uchwałą Rady Gminy Przemęt nr 305/2021 z dnia 29 

września 2021 roku.  

W 2021 r. wydano 33 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Inwestycji te dotyczyły głównie budowy sieci elektroenergetycznych, przebudowy dróg, 

budowy oświetlenia ulicznego, budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.  

W ubiegłym  roku wydano 349 decyzji o warunkach zabudowy. W większości decyzje 

te dotyczyły zabudowy mieszkaniowej, zabudowy letniskowej, zabudowy budynkami 

gospodarczymi oraz lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych. 

 

XXIII. Sprawy administracyjne. 

 

W roku sprawozdawczym w Urzędzie Gminy w Przemęcie było zatrudnionych 

54 pracowników w tym: 44 kobiet i 10 mężczyzn. Poniższe tabele przedstawiają zatrudnienie 

w Urzędzie Gminy w Przemęcie według:  

• wieku,  

• stażu pracy ogółem,  

• stażu pracy tylko w Urzędzie,  

• wykształcenia,  

• stanowisk. 

 

   

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy Przemęt wg wieku 

Przedziały 

wiekowe 
Kobiety  Mężczyźni  

18-30* 11 0 
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Zatrudnienie wg stażu pracy (ogółem) w Urzędzie Gminy Przemęt  

Przedziały 

stażu pracy 
Kobiety  Mężczyźni 

do roku 1 0 

1-10 14 0 

11-20 12 4 

21-30 5 2 

31-40 11 3 

41-50 1 1 

Razem 44 10 

*stan na dzień 31.12.2021 r.  
 

Zatrudnienie wg stażu pracy w Urzędzie Gminy Przemęt 

Przedziały 

stażu pracy 
Kobiety Mężczyźni 

do roku 5 1 

1-10 23 4 

11-20 8 3 

21-30 0 1 

31-40 8 1 

41-50 0 0 

Razem 44 10 

*stan na dzień 31.12.2021- r.  

 

Zatrudnienie wg wykształcenia w Urzędzie Gminy Przemęt 

Wykształcenie Kobiety Mężczyźni 

31-40 15 4 

41-50 6 2 

51-60 11 2 

61-65 1 2 

Razem 44 10 

*stan na dzień 31.12.2021 r. 
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Wyższe 

magisterskie 
32 8 

Licencjat 6 1 

Policealne 0 0 

Średnie 6 1 

Zawodowe 0 0 

Podstawowe 0 0 

Razem 41 11 

*stan na dzień 31.12.2021 r.  
 

Zatrudnienie wg stanowisk w Urzędzie Gminy Przemęt 

Stanowisko Kobiety Mężczyźni 

Wójt Gminy 0 1 

Zastępca Wójta Gminy 0 1 

Sekretarz Gminy 0 1 

Skarbnik Gminy 1 0 

Kierownik USC 0 1 

Kierownik Wydziału 5 0 

Zastępca Kierownika 

Wydziału 
1 0 

Główny Księgowy 1 0 

Główny Specjalista 3 0 

Inspektor 14 5 

Starszy Specjalista 0 0 

Podinspektor 6 1 

Referent 4 0 

Młodszy Referent 4 0 

Pomoc administracyjna 1 0 

Pracownik obsługi biurowej 

w ramach prac 

interwencyjnych 

3 0 
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Sprzątaczka 1 0 

Razem 44 10 

*stan na dzień 31.12.2021 r. 

  

 

Od kilku lat w Urzędzie Gminy w Przemęcie organizowane są również staże z Urzędu Pracy 

oraz praktyki. W 2021 roku w urzędzie odbyło praktyki 19 uczniów 2 studentów .
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Ilość wydanych decyzji administracyjnych, wniesionych odwołań od decyzji, uchylonych decyzji, ilość decyzji wydanych decyzji 

po terminie w roku 2021  

WYDZIAŁ 
Rodzaj  

decyzji 

Ilość wydanych decyzji 

ogółem 

Ilość wniesionych odwołań 

od decyzji 
Ilość uchylonych decyzji 

Ilość decyzji wydanych po 

terminie 

2021 

   OR 
Decyzje dotyczące 

udostępnienia informacji 

publicznej 

1 1 0 0 

RAZEM  OR 1 1 0 0 

SO 

  

Decyzje dotyczące 

wymeldowań 
10 0 0 0 

Decyzje dotyczące 

wygaśnięcia zezwoleń na 
sprzedaż 

52 0 0 0 

Zezwolenia jednorazowe na 

sprzedaż napojów 
alkoholowych 

10 0 0 0 

Zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych 
34 0 0 0 

Przeznaczenie nieruchomości i 

rzeczy ruchomych na cele 
świadczeń na rzecz obronności 

oraz wykonywanie tych 

świadczeń 

0 0 0 0 

Nakładanie obowiązku 

świadczeń osobistych na rzecz 

obronności i ich wykonywanie 

0 0 0 0 

RAZEM SO 106 0 0 0 

USC 

  
Zmiany imion i nazwisk 5 0 0 0 

RAZEM USC 5 0 0 0 

OP 
Dofinansowanie kształcenia 

pracownika młodocianego 
52 0 0 0 
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RAZEM OP 52 0 0 0 

RI 

Decyzje na zajęcie pasa 

drogowego 
7 0 0 0 

Umieszczanie urządzeń obcych 
w pasie drogowym 

6 0 0 0 

RAZEM RI 13 0 0 0 

RS 

Zatwierdzające podział 
nieruchomości 

72 0 0 1 

Zatwierdzające rozgraniczeń 

nieruchomości 
0 0 0 0 

Ustalające opłatę adiacencką z 
tyt. podziału nieruchomości 

10 1 0 0 

Zezwalające na wycięcie 

drzew/krzewów 
43 0 0 7 

Ustalające środowiskowe 

uwarunkowania realizacji 

przedsięwzięcia 

24 0 0 5 

Koncesja na prowadzenie 
działalności  

w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości 

ciekłych  

0 0 0 0 

RAZEM RS 
149 1 0 13 

PN 

Ustalające warunki zabudowy 349 10 7 12 

Ustalające lokalizację 

inwestycji celu publicznego 
33 0 0 0 

Dotyczące przekazywanych 

nieruchomości -trwały zarząd 

na rzecz jednostek 
organizacyjnych  

1 0 0 0 

RAZEM PN 
383 10 7 12 

FP Akcyza 1307 0 - - 
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Umorzenie zobowiązań 

pieniężnych (podatek od 
nieruchomości, podatek rolny 

i podatek leśny) 

5 2 1 - 

Odroczenie i rozłożenie na 
raty zobowiązań pieniężnych 

(podatek od nieruchomości, 

podatek rolny, podatek leśny) 

2 0 - - 

Decyzje określające wysokość 
zobowiązania podatkowego w 

podatku od środków 

transportowych 

2 0 - - 

Decyzje zmieniające podatek 

od środków transportowych 
0 0 - - 

Decyzje umarzające podatek 

od środków transportowych 
0 0 - - 

Decyzje o rozłożeniu na raty 

podatku od środków 

transportowych 

0 0 - - 

Decyzje wymiarowe – 

podatkowe 
6275 3 - - 

Decyzje zmieniające – 
podatkowe 

926 0 - - 

Decyzje podatkowe za lata 

ubiegłe 
89 0 - - 

Decyzje określające podatek 
od nieruchomości 

1 0 - - 

Decyzje o stwierdzeniu 

nadpłaty 
0 0 - - 

Decyzje o odmowie 

stwierdzenia nadpłaty 
0 0 - - 

Decyzje dot. zwolnienia i ulgi  
w podatku rolnym z tytułu 

nabycia gruntów 

11 0 - - 

Decyzje dot. ulgi 
inwestycyjnej 

11 0 - - 

Decyzje umarzające 

postępowanie podatkowe 
8 0 - - 

RAZEM FP 8637 5 1 0 
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RAZEM 9346 17 8 25 

 

*wg Zarządzenia nr 6.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt 

 

 

 




